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RESUMO: Estudam-se alguns casos da teoria da harmonia em Platao.

Para tal, considerarn-se a concepcdo e a termmologia musical que Platao,

a um tempo so, recebe dos pitagoricos e, dai, lega a tantos quantos

escreveram sobre musica em grego, como Proclo, ou em latim, como

Boecio. Assim, aponta-se, em Timeu 35 a - 36 d, a analogia entre auto

e media harmonica; heteron e media aritmetica; a ousia intermedidria

e a media geometrica. Dai, o modo como a "essencia" intermedidria

viabiliza a harmonizaqdo do "outro" com o
il

mesmo" compara-se ao modo

como a media geometrica conjuga as outras midias numa serie numerica

cujos intervalos correspodem aos da escala musical pitagorica. Assim,

das "partes" em que "deus" divide o "todo", as que estdo uma para outra

assim como 4 para 3 correspondem a diatcssaron ou 4
a
justa [m. harmo-

nica]; as que estdo uma para outra assim como 3 para 2, a diapente ou

5a
justa \m. aritmetica]. A proporcdo de 256 para 243 desponta, entdo,

como a razdo correspondente ao lcimma, isto e, a diesis ou "semitom"

pitagorico.

PALAVRAS-CHAVE: medias geometrica, harmonica e aritmetica;

escalas pitagorica e ptolemaica; enkyklios paideia e quadriuium;

Timeu; Platao; pitagorismo e neoplatonismo.

Introdu^ao: a musica triplicc

Falar da teoria da harmonia em Platao prcssupoe redimcnsionar ampla e

profundamente o conceito de musica. De fato, pressupoc extrapolar o orbe res-

trito a elaboracao poetico-sonora da pratica da arte musical, a musica pratica - a

qual, por articular harmonias audfvcis, esta vinculada ao ambito da dcnomina-

Ja, pcla musicologia tradicional, musica organica ou instrumental ~, a fim de

inseri-la no sistema triadico no qual figura ao lado da musica mundana e da
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humana 1

, Tal sistema, criado pclos antigos c compilado por Boccio (Godwin,

1990, p. 86-8), manteve-se relativamcntc mtacto, salvo justificadas e pequenas

adaptacoes dc autorcs c epocas, juntamcntc com o quadro total da terminologia

da cicncia da harmonia, ate o sec XVII. Declaramos necessario este

redimcnsionamcnto porque e, de certa forma, muito recente, na historia ocidcn-

tal, a restricao do referido conccito ao que se passou a entender, na modernida-

de, como cxclusivamentc pcrtinentc a arte musical, cxatamente a mcncionada

acima como instrumental. Uma vcz que tal restricao esta, ja por alguns poucos

mas significativos seculos, marcantemente enraizada na consensual mentalidade

geral, hoje, mesmo em certos meios mais intelectualizados, conceitos como

musicalidade e harmonia tern uma amplitude que, desde o sec, XVIII, no maxi-

mo se estendem a arte cm geral e, por este caminho, a cstetica (Palisea, 1961, p.

91-137).

Dessa forma, esta nossa conclamacao a um redimcnsionamcnto do con-

ccito de musica nao passa de uma recordacao de um antigo elo de arte e a cicncia

da harmonia, uma ciencia, mais que cosmologtca, verdadeiramente cosmogonica,

uma vez que, vale repetir, por mais de dois milenios, ou seja, dos protocosmologos

ocidentais, os pitagoricos pre-platonicos, ate Kepler, talvcz o ultimo reprcsentan-

te da cosmologia ttadicional, a musica instrumental intcgrava o referido sistcma

tnadico ao lado da musica cosmica ou mundana (macrocosmica) e da musica

humana (microcosmica) 2
.

O reestabelecimento mnemonico de uma concepcao tripla de musica e,

ao mesmo tempo, o do vinculo hicrarquico primordial que subsidiava o transito

bidirecional entre tcoria e pratica, entre contemplacao e tecnica, entre alctheia e

poicsiSy entre verdade e producao de verdades ou verossimilhancas, dentre outras

analogias possfveis.

Tal triparticao da musica cremos que seja um dos fundamentos da cons-

trucao e dai da leitura da Republica. Neste dialogo, a justica, conccito mais que

perfeitamente analogo a harmonia, corneal por ser apresentada de uma forma

exterior, perdida na prohlem;itica ideologizacao da cloxa, pendularmente oscilan-

do desde a reproducao mecanica de ditos poeticos ate o proprio questionamento

de seu valor intn'nseco, chegando ate mesmo a ser tiranicamente reduzida a uma

tecnicalidadc juridica. Dcpois, no gradual transcorrcr do dialogo, e lentamente

transmutada em um projeto a ser realizado dentro do homem, um projeto auto-

instanciado no seio da evolucao dramatica das trcs pcrsonagens principals -

Socrates, Glaucon e Adimanto - as quais, tanto sob o ponto de vista dos respec-
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tivos contcudos quanto da forma cstilfstica de suas interlocucoes, representam

ripologicamentc as tres camadas hicrarquizadas da alma humana. Paralclamente

a ascen^ao e dcclinio do Estado (Brumbaugh, 1989, pp 21, 23, 43), movimcnto

duplo organicamente intcgrante da dialctica platonica, a rcferida evolucao cami-

nha da discordancia das posicoes das pcrsonagens para uma harmonica conversa

de amigos.

Um dos marcos iniciais deste processo da-se atraves da questao da tempc-

ranca - virtude que esta para a etica assim como o temperamento para a teoria

da afinacao -, conceito aplicado explicitamente por Platao exatamente na dis-

cussao sobre a miisica no livro III. O objetivo ultimo de tal discussao, por um
lado, e, no seio da absolutamcnte incvitavel derrocada da cidadc ideal - mate-

maticamente prevista por Socrates (Republica 546 a-d) -, atenuar, dentro do pos-

sivel, a inexoravel incomensurabilidadc das potencias internas ao som, ao ho-

mem e ao cosmos, incomensurabilidade que constitui a primeira e derradeira

razao de ser de todo inescapavel "des-astre". Por outro, e uma forma especial de

"militancia cosmica" que ve, na irredutivel subjacente imperfeicao dos interstfeios

do universo manifesto, exatamente aquele campo flexivel passivel de ser tempc-

rado, de ser aperfeicoado e de, axiologica e teleologicamente, apontar para uma

ultima perfeicao, sempre prometida enquanto realizada e rcalizada enquanto al-

mejada. Com a questao da justica percorrendo, por analogias, as suas homologias

no som, homem, sociedade e cosmos, Platao peregrina a descricao dialetica de

seus fundamentos harmonicos e desarmonicos, suas consonancias e irredutiveis

dissonancias, para culminar, no livro X, com a exposicao contemplativa da jus-

tica cosmica atraves de um conjunto de escalas de cores, planetas, velocidades

orbitais c tons retratados pcla harmonia celeste cantada pelas Screias, harmonia

esta cm perpetuo apcrfei^oamento e temperamento pcla reafinacao constante

efetivada pelas Parcas.

Embora cste rotciro, fundamentado na principialidade das estruturas

tripartitcs, seja um dos primeiros possfveis para a lcitura da Republica, obra fun-

damental para o estudo da teoria da harmonia em Platao, este artigo tcra a

oportunidade de percorrer, talvez nao mais do que apontar, alguns outros, apoi-

ados em outras formas de divisoes pcrfeitamente entendiveis como decorrentes

da primeira. Tais oportunidades despontarao dos comentarios advindos da ana*

Use harmonica daquelc momento platonico que elegemos como a base da cstru-

turacao corporea deste artigo, a saber, o inicio do passo da criacao da alma do

mundo do Timeu, talvez o passo mais pungente de toda a ciencia tradicional da

-253-



Ri/JiK, RicarJo. Teoria da harmonia em Platao

harmonia, dialogo estc cuja fortuna critica e filosofica sc dcve a traducao comcn-

tada dc Calcidio, gramas a qual a Idadc Media latina hcrdou a teoria da harmo-

nia da antiguidade ocidental. Dessa forma, cm sua organizacao gcral, estc artigo

sera pontuado pclo encadeamento intcrmitcntc das citacoes sucessivas do inicio

deste passo; tal intermitencia, por sua vcz, sera determinada pelo contraponto de

comentarios c apontamentos sobrc o trecho em qucstao. Como o Timeu e o mais

pitagorico dos dialogos platonicos, torna-se dificil, por vezes, distinguir, especial-

men te no ambito da teoria harmonica, as perspectivas dos pitagoricos e dos

platonicos, e Aristotclcs serviu-nos para apontar a identidade c as diferencas

entrc clas. Por scr o Timeu
y
como dissemos, o dialogo mais comentado dc Platao,

dentro de urn verdadeiro occano de comentadores, cscolhemos os comentarios

de Proclo como o nucleo tematico dos contrapontos clucidativos das citacoes do

referido passo, escolha justificavel tanto qualitativamcnte, dada sua inquestionavel

autoridade, quanto por se tratar do mais extenso comentario hcrdado pela tradi-

cao ocidental.

Enccrramos esta introducao com uma importante ressalva para o leitor

nao acostumado com os ditames da teoria da harmonia. Foi, por vezes, impossi-

vel nao antecipar breves explanacoes sobre conceitos que, dada a rftmiea das

citacocs do passo do Timeu, so mais tarde viriam a ser um pouco mais definidos

e cxplicados, sempre dentro das limitacoes increntes a um artigo. Esperamos

que, frente a estc justificavel obstaculo, a leitura nao seja interrompida c, pela

mobilizacao dc sua paciencia, que o leitor, afortunadamente para nos, nela pros-

siga, permitindo assim o despontar das indispensavcis cxplicacoes.

1. Petras c Apeiron

Observemos um pequcno momento inicial do famoso relato dc Timeu:

[Dcus formou], da substancta indivisivel, que sc comporta sempre

dc maneira invariavel, e da substancia divisivel, que c gerada nos

corpos, entre as duas, misturando-as, uma terceira especie de subs-

tancia intcrmediaria, compreendendo a natureza do mesmo e a do

outro. E assim formou-a entrc o elemento indivisivel dessas duas

realidades e a substancia divisivel dos corpos. Depois tomou essas

tres substancias c combinou-as em uma unica forma, harmonizan-
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do a forca com o mcsmo a substancia do outro, que se deixava a

custo misturar. Misturou as duas primeiras com a terccira, e das

tres fez uma so. Em seguida, a esse todo dividiu cm numero convc-

nicnte de porgocs, cada uma composta pclo mcsmo, o outro c esta

terccira (35 a-d).

No piano ontologicamcntc antccedendente a acao criacional de deus, in-

divisibilidade c divisibilidadc, sem a mediacao da terccira substancia, mantenvse

como prinefpios inconciliavcis. A divisibilidadc e claramente localizada nos cor-

pos, c tal mencao da corporeidadc enscja que, ao lado da cstrutura tripartite das

tres substancias na ante-sala da criaqao da alma, uma outra, tambem tripla,

tenha como termos cxtremos, inconciliaveis cm si mesmos, o nous e o soma,

tcrmos cuja mediacao e feita pela propria instancia que esta sendo criada, a

psykhe.

E pela correspondencia destas duas estruturas tripartitcs que podemos

tambem localizar o piano da referida indivisibilidade, pois, como ha um deus

que podc opcrar sobrc ela, sua monadicidade nao poderia ser absolutamente

divina, estando, portanto, ja no piano intelectivo. Se tal indivisibilidade e

intelcctiva, c a divisibilidade e corporea, entao, na medida em que a alma tera

sua cstrutura tripartite advinda da concilia^ao antecedente realizada na tcrceira

substancia, esta ultima corrcsponde a alma, a infinita inteligibilidade, na ante-

sala de sua propria criacao. Como a triparticao da alma define a esquematica de

uma tripla participa^ao, ela, alem do indivisivel nous e do somatico indefinida-

mente divisivcl, participa de si mesma em si mesma atraves de sua participac.ao

na terccira substancia, substancia esta que Ihc comunica as outras duas na forma

de mesmidade e de alteridade (ou de identidade e diferenca), formas imancntes a

terccira substancia (e portanto a alma) dos prinefpios transcendentcs da indivisi-

bilidade e da divisibilidadc, c comunica a propriedadc de si mesma na forma de

essencialidade.

Segundo Proclo, a alma, enquanto todo que anima o universo, este ulti-

mo o todo de todas totalidadcs, e um todo que antecede a propria possibilidade

de divisocs, mas tambem e tanto um todo propenso a dividir-se c dissipar-se em

suas partes como um todo cm cada uma de suas partes (Proclus, 1990, p. 75-6). A
garantia desta totalidade tripla esta no entrelacamcnto dos tres componentes da

alma, a saber, a essencialidade advinda da substancia intcrmediaria (substancia

que intcrmedcia a indivisibilidade e a divisibilidadc) e um novo par novamente
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incompativcl, a mesmiclade c a alteridadc (naturczas comprccndidas na terccira

substancia), que "prcssionam a alma cntrc a posse simultanea de sua primordial

unidade e da mulciplicidade que ela experimenta no mundo do tempo, do espaco

e das criaturas scparadas", como nos explica uma nota dc Godwin sobre este

preciso momento (Godwin, 1990, pp. 403-4).

Platao estabelece que, atraves deste estagio inicial de modelagcm divina,

modelagem que cfetivamente comeca pela forja da terccira substancia, a alma e

uma cntidade paradoxal. Ela e um campo de atrito cntre duas instancias incon-

ciliaveis, das quais participa c, pela participacao na tcrceira substancia, tern como

funcao, ja no piano propriamente animico, harmonicamentc unir. Proclo, se-

guindo a tradicao pitagorica, vc os principios da indivisibilidade c da divisibilidade

respectivamente como o monadico c o diadico. "A alma, contudo, por ser uma

media entrc o nous e o corpo, c, ao mesmo tempo, uma monada c uma dfada"

(Proclus, 1990, p. 76), ela e o hen-dyds participando igualmcnte do iimite, que e

indivisivel, e da infinidade, termo que, no contexto pitagorico e platonico, devc

ser cntendido como o ilimitado > ou scja, como a divisibilidade ad infinitum.

Limite c Ilimitado, peiras c apeiron, eis os dois principios mais basicos da

cosmologia pitagorica que Platao repropoe com os conccitos de indivisibilidade c

divisibilidade, principios em si mesmos inconciliavcis que antecedem a aproxi-

macao demiurgicamente cfetivada pela conciliacao da tcrceira substancia, a qual

comprcendc, por csta conciliacao, a cstrutura da participacao da alma nestes

dois principios atraves do mesmo e do outro.

Aristdtclcs, na Metaflsica (i 5 986 a 23), transmitiu-nos as dez digressoes

polarcs que partem da polaridade principial dc peiras e apeiron> designadas no

momento do Timeu que cstamos comentando com os conceitos dc indivisibilidade

e divisibilidade e, a seguir, com os de mesmidadc c alteridadc 3
. Na scquencia

deste mesmo passo assim clc continua: "Os pitagoricos identificam o Ilimitado

com o Par. Pois este, eles dizem, quando circundado e limitndo pclo Impar, prove

as coisas com o elcmento da Ilimitacao". Dando continuidadc a esta afirmacao,

Aristoteles da como cxemplo dois tipos dc expansao gnomonica: se gnomones sao

colocados ao redor da unidade, pitagoricamente represcntada por um ponto, a

figura resultante c semprc «m, ou seja, sempre c invariavelmente a mesma; se,

pelo contrario, gnomones partem de qualquer quantidade que nao a unidade -

como e o caso exemplar de 2, pitagoricamente represcntado por dois pontos -,

cntao, a figura resultante e sempre outra (Guthrie, 1987, p. 301-2). Fideler (Guthrie,

1987, p. 23) ekicida-nos que Aristoteles csta aludindo as figuras de fig. 1 e 2.
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fig- 1

fig. 2

Ora, uma dentre as dez oposicoes advindas de petras e apeiron e, respect i-

vamente a estes dois principles, a de quadrado e retangulo. Na fig. 1 , a expansao

gnomonica da-se atraves do crescimento de conjuntos de pontos que represen-

tarn os mimeros impares - 1,3,5,7,9 -, resultando em quadrados que caracteri-

zam as razoes de igualdade que sao sempre a mesma - 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 e 5:5 -, em
suma, a propria unidade, so que transposta de sua absolutez para o piano

relacional da igualdade. Na fig. 2, a expansao gnomonica da-se pelos numeros

pares - 2,4,6,8,10 -, resultando em retangulos que, logo apos o primeiro - que
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csta na razao dupla dc 2:1, razao que, para alem ou aquem dc caracterizar um
rctangulo, e tambem c fundamentalmente um quadrado duplo, ou seja, um
cqufssono ou oitava -, caracterizam razoes de maior desigualdacle (ou, conformc o

sentido de leitura, suas reciprocas dc menor desigualdade) - (2:1), 3:2, 4:3, 5:4 e

6:5 - que sao sempre difcrentes, conccito antologicamcntc identificado com a

alteridade. Aristotcles, portanto, ofcrece-nos uma das mais classicas cxcmplificacocs

da mesmidade c da alteridade no ambito pitagorico dos numcros figurados, vale

dizcr, da geometria.

Platao diagnostica que duas coisas, sozinhas, nao podem satisfatoriamente

ser unidas sem uma tcrceira, "pois c preciso que no mcio de ambas haja alguma

ligacao que as aproxime" (Timeu 31 c). Embora estabelecida cntrc a existencia

unitaria de dcus e a existencia multipla do cosmos, a meciiacao4 c o prinefpio funda-

mental (que pcrcorre os orbes divino, natural e humano) da ciencia da harmonia,

procedimento cuja validcz se mantern intacta ate mesmo dentro da dimensao poc-

tico-sonora da arte discursiva musical, ou seja, cm sua conccpcao como elaboracao

artesanal, o que, scgundo Edward Lippman, demonstra uma proximidadc possivcl

entre a perspectiva tradicional da musica enquanto uma disciplina matcmatica e a

teoria cspeci'fica da arte (Lippman, 1975, p. 17). Claro que, perante a capacidade

humanamentc divina e divinamente humana de testcmunhar este prinefpio har-

monico nos diversos mundos, a plenitude dc tal tesremunho, como o proprio

dialogo platonico indiea scgundo Proclo, csta em libertar-sc do scnsfvel, efctivando

a transposicao das imagens aos paradigmas c, assim, elcvando-se ao piano da har-

monia imaterial e essencial (Proclus, 1990, p. 75).

2. Hcranga c Transfigurac/ao Platonica do Pitagorismo

Ha scmelhancas e significativas difcreneas cntrc o pitagorismo e o

platonismo. Aristotcles, na Metafisica (987 b 10), sintetiza o maior ponto dc

semclhanca, para alguns a identidade, cntrc os dois: "Platao somente mudou o

nome, pois os pitagoricos dizem que as coisas existem por imitacao dos numcros,

enquanto que Platao, por participacao". Estes conccitos, imitacao e participacao,

implicam uma perspectiva metafisica. Mas se Aristotcles sintetizou a semclhan-

ca, tambem cxpressou sintcticamente a cabal difcrenca:

Em harmonia com cles [os pitagoricos], ele [Platao] afirma que os

numcros sao os prinefpios de ser para out ras coisas. Mas e peculiar
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a ele, ao invcs dc um unico Indefinido [como cntendiam os

pitagoricos], postular a cxistencia dc um duplo, um Infinito do

grandc e do pcqucno; c c tambcm peculiar que elc separa os nume-

ros das coisas visivcis, enquanto elcs dizem que os numeros sao as

proprias coisas c nao interpoem objetos matemdticos entre elas [grifos

nossos] (Meta/isica i 6; 987 b 22).

Podemos, entao, obscrvar que as doutrinas da imitacao e da participa^ao

sc diferenciam como duas pcrspectivas mctaffsicas, pois a primeira constitui uma

metaffsica da imanencia, enquanto a segunda, uma metaffsica da transcendencia

(Fideler, 1988, pp 34-5). Dc forma que Platao e simultaneamcnte herdeiro c

transfigurador da tradicao pitagdrica, uma vez que os pitagoricos, juntamente

com os fisicos prc-socraticos, sao peri physeos, ou scja, "a-bordam" a natureza em
uma plena suficiencia sobrenatural, dado que tal concepcao de physis e, de per si,

metaffsica. Claro que, cm distincao da fisica jonica, os pitagoricos sao os

constituidores dc uma verdadcira filosofia de macrossistemas fundamentada nas

matematicas. Porem, exatamente porque os numeros sao as coisas, e porque cles

nao interpoem objetos matemdticos entre elas
t
o estudo da matematica nao e uma

preparacao, como no caso de Platao, para a contemplacao da realidadc eidetico-

noetica, mas o contacto direto com tal realidadc em sua imanencia no cosmos.

MacClain afirma que, dada a propria simplicidade da teoria da afinacao,

esta ciencia, em comunhao com a base empfrica dada pelo monocordio, foi a

primeira, dentro da Fisica, a tornar-se plenamente matematizada (MacClain,

1984, p. 3-4). Platao da evidencias inquestionaveis dc ter conhecido o monocordio

- um aparato tecnico destinado a manter constante todos os outros fatores en-

quanto somente o comprimento da corda c variado -, o que fica claro, por

exemplo, na passagem ondc ironicamente ele brinca com os miisicos que nao sc

libertam da prisao scnsivel dcterminada pelo apego a este instrumento: "[esses

musicos virtuosos] agrcgam dificuldades as cordas e inclusive torturam-nas, va-

lendo-se do tormento das cravclhas" (Republica 531 b)
5
.

Contudo, mesmo pcrantc o imprescindfvel meio matcmatizado de tal es-

tudo, a finalidade ultima deste nao poderia deter-se na matematica. Pois se, se-

gundo Proclo, libcrtar-sc do scnsivel, realizando a transposicao das imagens para

os paradigmas, e o passo inicial que nos leva da empiria para o estudo matcmati-

co, tambem passa a scr imprcscindivel um passo que transponha a inexorabilida-

de destes mcios para aqucla que seria a finalidade inerentc a eles (Proclus, 1990,

p. 75). Esta outra transposicao e, nos termos do passo 341 c-d da Setima Carta de

Platao, a de uma auto-transfiguracao pela qual a finalidade ultima destes estudos
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preparatories, por um salto cxcelcncia, passa, subitamentc, a habitar na propria

alma humana6
.

3. A tetraktys

Para qualquer das duas pcrspectivas metaffsicas, a realidade subdivide-se

em indefinidas camadas vcrticais as quais, dentro da faixa frequencial da apetencia

decodificadora humana, mantem uma corrcspondencia com os orgaos e faculda-

des do homem - um dos tcmas de destaque na maior e mais complcta obra

pitagorica que o adentra, a saber, o Tmieu dc Platao -, o que significa que tais

camadas sao macro e microcosmicas. Pcrante a reconhecida infinidade destcs

pianos cxternos e internos, os pitagdricos, herdciros c transmissores dc uma vcr-

tcnte tradicional da qual Platao - especialmcnte o Platao pitagdrico - ocupa o

papcl mais decisivo, serviam-se dc uma viva imagem simbolica da totalidade, um
verdadeiro paradigma dc sintese do todo, a tetraktys

t
a qual eles reverenciavam

como a lei maxima da imanencia da divindade no cosmos. Como prova disto,

basta a rccordacao do famoso juramento pitagorico, juramento que todos os

nedfitos, a partir de um ccrto estagio iniciatico, faziam: "Eu juro pela descoberta

da Tetraktys / Que e a nascente de toda nossa sabedoria / A fonte pcrcne e a raiz

da Natureza" (Fideler, 1987, p. 28).

A tetraktys, como sfmbolo vivo da imanencia divina no cosmos, e tal

imanencia e sua percepcao ao mesmo tempo; ela e o salto de excclencia pelo qual

o numcro pode ser tornado como paradigma. Estc paradigma tern a capacidade

dc "ler" o padrao da organica quadruplicidade como um genotipo que sc desvela

enquanto se oculta em diferentes fenotipos, ou melhor, em diferentes classes de

fenomenos. Como ncssas matrizes fenomenicas - tais como, por exemplo, a dos

clcmentos (fogo, ar, agua e terra) e a do espaco (ponto, linha, piano e solido) -

podemos encontrar o mesmo padrao de quadruplicidade na articulacao dos qua-

tro niveis em cada uma delas, c possivel, desta forma, perccber um modclo

analogico, ou uma similar proporcionalidade, dc uma determinada camada dc

uma das cadeias quadruplas com a sua posicionalmente correspondente no ou-

tro encadeamento. Tal proccdimento e perfeitamente estensfvcl a todas as tetraktyes

referentcs as diversificadas matrizes dc fenomenos. Assim, tcrfamos faixas fre-

qiienciais dc analogias interrelacionando, no nosso delimitado exemplo, fogo c

ponto, ar e linha, etc., com as medidas qualitativas, propriamente harmonicas,
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das passagens criticas, on intervalos, de um piano a outro, o que torna evidente

que, sob muitos aspectos, a filosofia pitagonca ja e, tal como sua herdeira plato-

nica, uma filosofia dc analogias.

Nao e diffcil pcrccber que o proprio quadnvium (conjunto articulado de

quatro ciencias que tern a musica como uma dc suas intcgrantcs) c uma tetraktjs,

analoga, enquanto tal, a todas as outras. Assim, o caratcr pontual da quantida-

de discrcta tomada em si mesma e a pnncipialidade motivica do niimcro fazem

com que a antmetica corresponda ao ponto e ao fogo. A quanridade discreta

tomada em relacao com outra, relacao que outra coisa nao c scnao uma razao ou

intervalo, faz com que a musica corresponda a linha c ao ar - sendo que a

primeira e a conexao de dois pontos, e o segundo, o meio pclo qua! a cmissao

fgnea, como um centro, encontra difusao radial c radiosa. Ja a quantidadc con-

ti'nua imovel, na otica da geometria plana, rclaciona-se, obviamente, com a su-

pcrffcie e com a agua, base rcflcxiva inferior da radiosidadc acrea. A quantidadc

contfnua movel, na otica da estereometria e da astronomia, relaciona-se com o

volume c a terra, ou seja, com os corpos celestes c terrestres.

E na perspectiva da tetraktys que Brumbaugh diagonostica um roteiro de

estudo das matcmaticas subjacente a estrutura da Republka, roteiro estruturado

em seis nivcis: 1. um niimcro e seus fatores, no livro I (aritmctica)'; 2. a cscala c

a temperance - e portanto o tempcramento -, no livro III (musica); 3. a linha e os

niveis de conhecimento, no livro VI; 4. um triangulo, elaborado dentro de um

solido, mapcando os sucessivos estagios no dcclfnio do Estado, no livro VIII

(geometria); 5. um solido, um cubo, construfdo a partir de uma base plana qua-

drada, no livro IX (estereometria); 6. um modclo astronomico, com propnedades

postas em cquilibrio para cvidenciar a justica cosmica, que culmina com as Scrci-

as das orbitas planctarias cantando em harmonia, no livro X (astronomia)

(Brumbaugh, 1989, p. 43).

4. As Sete Porches e a Lambda Platonica

Principiou a divisao como se segue. Primeiramente, scparou do

misto total uma porcao. Tomou depois uma porcao dupla desta e

uma porcao igual a uma vez e mcia a scgunda e a trcs vezes a

primeira; uma quarta, o dobro da segunda; uma quinta, tripla da

tcrccira; uma scxta, oito vezes a primeira; uma setima, vinte e sete

vczes a primeira (Timeu 35 b-c).
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Dcntro destc conjunto clc estagios polos quais deus engendra as succssivas

particocs, nao e dificil pcrccbcr que as quatro primciras sc destacam. A primeira

porcao porquc e o 1, que reprcscnta a base fundamental na qual todas as outras

porcoes estarao refcridas. Tal unidade poderia ser expressa pela razao dc igualda-

de de 1:1 (uni'ssono), uma vcz que, nao sendo ncm o urn divine (absolutamcntc

monadico) ncm o um intelectivo (que c mais urn do que miiltiplo), c o urn no

piano da alma, que c simultaneamentc um c miiltiplo, piano que antcccde o um
corporco, que e mais miiltiplo do que um. A scgunda porcao, duas vczes a pri-

meira, estabelcce a razao dupla dc 2: 1 (equissono), a oitava justa ou a diapason, e,

ao inaugurar a progressao geometrica dos duplos, inaugura prototipieamente

todas as progrcssocs que partem e sc distanciam da unidade. A terccira destaca-

se porquc c a primeira aproximacao cntrc a primeira c a scgunda, pois 3, quando

medido pela segunda porcao, c 2+ 1, uma vez e meia a scgunda porcao, ou seja,

3:2, a media aritmctica dc 1 e 2 enquanto cxtrcmos, a quinta justa ou a diapcntc\

quando medido pela unidade c I + 1 + 1, tres vezes a primeira, 3x1, ou scja, 3:1 , a

decima segunda justa ou a diapason mais a diapente> inaugurando a progressao

dos triplos. E finalmcntc a quarta, que, sendo 4, por ser o primciro niimcro

quadrado ou piano, estabelcce o nivcl propriamentc anfmico da alma, definindo

o campo incorporco da idcalidadc da manifestacao, ou scja, a dupla oitava ou a

dls diapason, c que, quando e medida pela scgunda, 2, reproduz uma scgunda

oitava pela razao dupla 4:2, que, por transpor a oitava primordial (2:1), permitc

que a media aritmctica sc cxprcssc pelo niimcro intciro 3.

Podcmos cntao antecipar uma conclusao da ciencia da harmonia, tanto a

luz da instancia puramente matematica quanto da base empfrica dada pelo

monocordio, sobrc os quatro primeiros tcrmos dc uma progressao harmonica,

correspondents as alturas de sons da totalidadc dc uma corda musical, dc sua

divisao ao meio, dc sua triparticao e quadriparticao. Tais divisoes (1/2, 1/3, 1/4),

que partem da totalidadc da corda (1), gcram alturas dc razocs reefprocas: o

uni'ssono (1:1, o som fundamental produzido pelo tangimento da totalidadc da

corda); o equfssono ou a diapason (2:1, o intervalo dc razao dupla, a oitava do

som fundamental, gcrado pela divisao ao meio da corda); a diapason mais a diapente,

ou a oitava acrescida de uma quinta justa (3:1, o intervalo de razao tripla gerado

pelo tangimento da tcrca parte da triparticao da corda); a dis diapason (4:1, a

dupla oitava, razao quadrupla produzida por um quarto da corda), que abarca

todas as razocs anteriorcs.

A importancia da proporcao geometrica ncstc encadcamento e auto-cvi-

dente, pois cada altura sonora e uma multiplicacao que incide sobre o primciro
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termo, a unidade, dcntro do campo do quatcrnario advindo da progrcssao dupla

(1:2:4). Esra proporcao e a primcira a permcar o cncadcamento dos termers cm

questao, referindoos cada urn a unidade. A partir dcla despontam as duas pro-

porgocs restantes, a aritmctica, pcla media aritmctica da razao 3:2 (a cliapente ou

quinta justa dcntro da primcira oitava), c a harmonica, pcla media harmonica

da razao 4:3, a diatessdron ou quarta justa dcntro da mesma oitava. A ordenacao

final do entrelacamcnto das trcs proporcoes dentro dos quatro termos e, entao,

1:2:3:4, no qual cada tcrmo mede os que o ladeiam e c medido por estes.

Tal ordenagao, enfatizada no passo platonico pclo dimensionamento da

terccira porgao como uma vcz c mcia a scgunda, faz surgir, a partir das razocs

multiplas (as alturas sonoras) c suas reci'procas submultiplas (as partigoes da cor-

da), uma outra catcgoria de razoes, as superparticularcs. Estas sao razocs de maior

desigualdadc pclas quais um numcro maior comprcende inteiramentc um outro

menor, mais a menor parte deste, ou seja, a unidade (1). O primciro excmplo

deste tipo de razao c exatamente a media aritmetica dentro da oitava, 3:2 ou um
acrescido de sua metadc. Temos, dcntro da harmonia provenicnte das quatro

divisocs demiurgicas primordiais, mais um termo, alcm dc 3:2, da seqiiencia das

razocs superparticularcs: 4:3 ou um acrescido de sua terca parte, a media harmo-

nica dcntro da oitava. Assim, a totalidadc deste primeiro conjunto de concor-

dancias primordiais dentro do ambito do quatcrnario e composta dos intervalos

dc um'ssono (1:1), oitava (2:1), quinta justa (3:2) e quarta justa (4:3), conjunto

cstc que c uma tctraktys das consonancias pcrfeitas.

Como a propria expansao gnomonica de retangulos, que apontamos a

proposito de Aristotcles, demonstra (fig. 2), a primeira extrapolagao do ambito

principial do quatcrnario dii-sc deste para o do scnario. Uma vcz que a propor-

cao gcomctrica, representada pclo numero 2 (a media gcometrica dos extremos 1

e 4), preestabelecc o quatcrnario dcntro do ambito geral de uma dupla oitava, 6

o numcro primo 3 que articula, como um numcro inteiro, as duas medicdades

que se espclham uma a outra: 3:2, a media aritmctica, c 4:3, a sua reefproca, a

media harmonica, ja no ambito do scnario c o numcro primo 5 que articula,

como um numcro inteiro, as duas razoes superparticularcs que, pcla expansao

gnomonica de retangulos a partir do quadrado duplo ou rctangulo de 2:1, des-

pontam como concordancias impcrfeitas: 5:4, um c um quarto, a terca maior, e

6:5, um e um quinto, a terca menor8
.

Scgundo Proclo, o demiurgo "divide a alma cm partes, harmoniza as par-

tes divididas, c torna-as concord antes [consonantes] umas com as outras". Dada
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a dimcnsao tcologica dc sua exegcse, elc cntcnde cstas operates respecrivamen-

te como dionisiaca e apoh'nea.

Pois dividir c produzir todos nas partes c presidir sobre a distribui-

cao de formas e dionisiaco; mas perfazcr todas as coisas

harmonicamente e apolineo. Portanto, como o demiurgo compre-

ende em si mesmo a causa destes dois deuscs, ele divide e harmoni-

za a alma (Proclus, 1990, p. 77)
9

.

Se colocamos, sintcticamente e na mesma ordem proposta por Platao, os

numeros envoltos na scqiiencia de particoes do Timeu, tcmos entao 1, 2, 3, 4, 9,

8 e 27. Nao e dificil percebcr que se trata dc urn entrelacamcnto dos termos de

um encadeamento gcometrico de duplos e triplos, ambos partindo da unidadc,

onde os quadrados e cubos de 2 e 3 - numeros que o pitagorismo entendia

configurar a primcira femea e o primeiro macho - sao distendidos nas trcs di-

mensoes nccessarias para formar um cosmos espacial, ou seja, visivel e tangfvel.

Ha o piano em que o um e unidadc absoluta, pois, como afirma Proclo, "o

um dos deuscs e unicamentc um". Distintamente dc tal piano, o um do nous e

mais um que miiltiplo. J a nos dois pianos descensionalmente subscqiientes a cste

ultimo, o um da alma e similarmcntc um c miiltiplo, enquanto que o um do

corpo e mais miiltiplo que um. Se o um da alma c o intelectivcl monadico ncsta,

a segunda parte, o 2, duas vezes a primcira, gcrando todas as progressoes, e a

dfada indefinida c a infinidade intcligfvel na alma. A terccira parte, o 3, por ser

efetivamentc o primeiro numero c por manter-sc voltado para a unidade, con-

vene toda a alma para scu prinefpio, conversao que para Proclo e uma funcao

triadica, e e por isso que estc, atentamente rcsgatando as palavras dc Platao,

afirma que a terceira parte e medida pknamente pela primeira (3:1), porem ape-

nas parcialmente pela segunda (3:2).

A quarta e quinta porcoes, respectivamente 4 e 9, cvidenciam o piano da

alma que corresponde propriamente a alma, ou scja, que a alma governa pecu-

liarmentc as naturezas sccundarias, pois, como sao numeros pianos e quadrados,

sao as causas intclcctuais dos corrcspondentes incorporeos que antecedem o que

esta dividido nos corpos. A quarta parte, 4, por scr o quadrado da segunda

parte, 2, e a causa da progressao c da geracao, dando a esta parte, a quarta, uma

dirccao dcscensional, enquanto que a quinta parte, 9, por scr o quadrado da

terceira, 3 (a conversao intelectual), c causa da conversao e da perfeicao, dando

a esta parte uma direcao ascensional (Proclus, 1990, p. 83). E da mesma forma
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que a medicao da terceira porcao pela segunda colocou em cena o primeiro

superparticular, pois 3 e 3:2 de 2 (3:2 x 2 = 3), a quinta porcao, 9, dista

intervalarmente da quarta, 4, em 9:4 desta ultima (9:4 x 4 ~ 9), ou seja, a distan-

cia de duas quintas justas ou diapente, 3:2 x 3:2 ou (3:2)
2

.

A sexta e setima porcoes, 8 e 27, por serem numeros solidos, contem em

si mesmas as causas primordiais dos corpos e das massas solidas. 8 e a tripla

oitava, 2\ ou o dobro do dobro do dobro da unidade; 27 e o triplo do triplo do

triplo, 3\ numero cubico que, como ja apontamos acima, juntamente com o

anterior, encaminha o concrescionamento da ordena-cao divina em direcao ao

visivel e tangivel. Quando medido pela porcao anterior, 8, resulta em 27:8, a

medida de tres diapente, ou seja, 9:4 x 3:2, ou (3:2)
3

. Enquanto numeros solidos,

a sexta parte (8) tern proveniencia na segunda, e a setima na terceira, pois 8eo
cubo de 2, tal como 27 e de 3, mas, no texto platonico, ambas estao referidas

exclusivamente pela primeira porcao, o que nao escapou do olhar atento de

Proclo. Segundo este herdeiro da tradicao platonica, Platao quereria destacar a

conversao das duas ultimas para a primeira, conversao que e a das terminacoes

inferiores da alma ao seu cume primordial (Proclus, 1990, p. 83).

Esta serie que combina os duplos e os triplos em uma tetraktys posta em

evidencia pela descricao feita nos paragrafos anteriores, e que e uma referenda as

"tres distancias e quatro limites" mencionados na Republica 546, encontrou ple-

na representacao visual em uma figura denominada pela tradicao a Lambda pla-

tonica, dada a sua forma, e cujos registros a datam pelo menos a partir do seculo

de Platao.

1

fig. 3
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Antes dc ma is nada e prcciso apontar que, no scio das particocs da alma,

a progressao geometrica constituida de triplos, e portanto dc numeros l'mpa-

res, rcprcsenta a participant) daquela no nous
y
ou scja, no espirito, enquan-

to que a progressao geometrica constituida dc duplos, a participac;ao nos

corpos. Esta configuracao e musicalmcntc pcrfcita, pois em se tratando dc

duas linhas-pilastra, que reiinem, em cada uma rcspectivamentc, a sequen-

cia em progressao geometrica dos duplos e triplos, entao, mais duas linhas

de forca, internas as e nascidas das duas anteriores, podem scr inferidas,

com cada uma destas pondo em sequencia, desde o seu ponto dc vista, a

combinacao de razoes compostas de um duplo e de um triple. Assim, no

ponto descensional onde a unidade e, por um lado, multiplicada por 2 e,

pelo outro, por 3, a dupla direcao de lcitura, pcla qual cada um destes nume-

ros mede o outro, dar-nos-ia duas articulacoes de razoes reciprocas: a de

menor desigualdadc 2:3, c a de maior dcsigualdade 3:2 (vide nota 8). Scguin-

do pclos dois proximos tcrmos - os dois primciros numeros quadrados 4 e 9

- ten'amos, entao, dc um lado, 4:9 e, do outro, o seu reefproco 9:4. Final-

mente, com os dois ultimos termos, os dois primeiros numeros cubicos 8 e

27, a razao 8:27 e sua reefproca 27:8. Como a unidade, rcprcsentada pelas

razoes de igualdade, mantem, por uma linha vertical projetavel que desce

do apicc a base da lambda^ seu papel invariavclmcntc intermediador entre

cada par destas razoes reciprocas, de um duplo sobre um triplo e de um
triplo sobre um duplo, o rcsultado final, se organizasscmos todas estas ra-

zoes cm uma serie em progressao crcsccnte, scria este: 8:27, 4:9, 2:3, 1, 3:2,

9:4 e 27:8, uma progressao geometrica cuja constantc c 3:2, e cuja media

geometrica de cada cxtrcmo corrcspondente e portanto da scqiiencia inteira

c 1. Nao nos esquecamos que, cm miisica, a medida de dois intcrvalos iguais

sc da pela exponenciacao, ou seja, pela multiplica^ao dele por clc mesmo.

Assim sendo, a progressao acima podcria scr cxprcssa por (3:2)
n

, o que resul-

taria nos seguintes termos: (3:2)-
3

,
(3:2)"

2

,
(3:2)-', (3:2)°, (3:2)', (3:2)

:

, (3:2)\

Embora em momento anterior tenhamos exemplificado a reciproci-

dade cntrc razoes a luz da proporcao invcrsa que sc da entre comprimento

da corda c a altura do som, o leitor incxperto cm miisica talvez ja esteja em
condicocs de entender que este espclhamcnto - entre as razoes de maior e

menor desigualdadc, miiltiplas e submultiplas, etc. - tambcm pode ser con-

ccbido dentro das alturas sonoras, ou seja, cm tcrmos puramente frcquen-

ciais.
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fig. 4

A visao da reciprocidade exclusivamente no ambito das alturas de sons e,

na verdade, muito simples, pois toda razao de maior desigualdade (quando, em

termos fracionais, o numerador e maior que o denominador) expressa um interva-

lo ascendente frente a um termo referencial dado, enquanto sua reciproca, a razao

de menor desigualdade (que inverte a anterior), expressa a mesma medida intervalar,

so que em sentido contrario, descendentemente. De forma que, se 3:2 (1 acrescido

de sua metade) e uma quinta justa, diapente, ascendente, entao 2:3, a unidade

diminuida de sua terca parte (que vimos ate agora como sendo o comprimento da

corda que produz 3:2 do som), e, em termos puramente freqiienciais, a mesma

medida intervalar, uma quinta justa, descendente. Ora, como a progressao geome-

trica que extraimos da lambda platonica tern como constante 3:2, e este intervalo e

o de quinta justa, entao, tal progressao outra coisa nao e senao um encadeamneto

de quintas, ha seculos denominado pela teoria musical o circulo de quintas. O que

siginifica que todas as razoes a esquerda da unidade referencial, 1, sao quintas

encadeadas descensionalmente a partir da fundamental 1, e, obviamente, as razoes

a direita, quintas ascensionais (fig. 4).

Na fig. 4, dispomos os termos do referido encadeamento de quintas - que

extraimos da progressao geometrica das razoes articuladas pelos pares de termos

da progressao geometrica de duplos e tnplos da lambda platonica - em um semi-

circulo dividido em seis partes iguais por sete raios, e para cada raio colocamos

uma razao ou uma nota deste segmento do circulo de quintas. Escolhemos para

a fundamnetal J a nota re, e o motivo de tal escolha e que, com ela, a sequencia

de quintas - ascendentes a direita de re, e descendentes a esquerda - se conforma

perteitamente no conjunto das notas brancas do piano.
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5. Antistrophon ou Reciprocidade

A operacao mais primordial, asscntada na base cmpirica da utilizacao do

monocordio como instrumento, e sobre a qual o ediffcio puramentc matematico

da ciencia da harmonia e construido, e a da divisao da corda em sua exata metadc.

Tal divisao rcproduz o som fundamental, da corda solta e inteira, uma oitava

acima, por vibrar exatamente o dobro do vezes no mesmo "cspaco de tempo".

A formulacao pitagorica do som enquanto altura contraposta ao tama-

nho da corda sustenta uma tensional relacao analogica entre pianos do real, De

forma que a metadc do comprimento da corda e o dobro da altura do som, ou,

enfatizando ainda mais a reciprocidade inversa entre os mundos e generalizando

esta let para todas as alturas sonoras, que a altura do som e invcrsamente proporti-

onal ao comprimento da corda.

Esta cstrutura especular, a da reciprocidade inversa, fundamenta, em micro

e macro-escalas, diversas obras de Platao, Sua presenca destaca-sc enquanto ele-

mento-chave para a exegese da totahdacie formal da Republica. Ncstc dialogo, cm

uma microescala, varies pcqucnos momentos, com um contcudo isomorficamentc

conectado com a cstrutura especular da totahdade da forma, podcriam ser torna-

dos como cxcmplo desta reciprocidade, clcntrc os quais MacClain destaca um

como fundamento de um rigoroso cstudo dos opostos: "Algumas coisas sao aptas

a serem chamadas de pensamento, enquanto outras nao... Aptas a serem assim

chamadas sao aquelas que atingem os scntidos juntamente com scus opostos"

(524 d) (MacClain, 1984, p. 7).

MacClain entende que o conccito de reciprocidade ciclica c um dos maio-

rcs memos, sob o ponto de vista da ciencia da harmonia, das analises de Brum-

baugh da Republica vista como vcrdadeiro curso sobre dialetica, com scus novc

temas maiorcs dispostos em dois grandes conjuntos, cada um destes correspon-

dence rcspcctivamcntc aos movimentos asccndcntc c dcsccndcntc (MacClain,

1984, p. 3), O movimento ascensional, escalonando os quatro primeiros temas (a

Jornada da vida para a morte: L. I; os poctas c a pocsia: L. II-III; a cstrutura

tripartite do self com a definicao da justica como harmonia na alma: L. IV; a

construcao do Estado: L, V-VII), culminara no quinto tema (a Justica cm si

mesma ou o Bern, cujo simbolo c o sol: L, VII), o tema central que, diferencian-

do-se tanto dos quatro primeiros quanto da retomada especular dc cada um
destes pelos quatro liltimos (o declinio do Estado: L. VIII-IX; a avahacao final

dos tipos de alma e de vida: L. IX; o nccessano cxi'lio do mau poeta da pohteia: L,

X; o poema fiiosofico trazido por um mensagciro que narra o retorno da alma da
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mortc para a vida com o mito do Er: L. X), e o unico que nao sera espclhado,

pois, como verticc que c, e nclc que recai o proprio espelho 10
.

Ncstc dialogo, contudo, o espelhamento nao se da apenas formalmente

pclo resgate tcmatico posicionado como um cxtremo corrcspondcntc, o que re-

duziria tal cstrutura, muito abaixo de uma harmonia, a uma mera simctria

cxtensista. Muito alem disto, tambem o proprio contciido de cada tema resgata-

do e exposto na direcao inversa da que havia reccbido enquanto o original a ser

invertido, tal como o de Cefalo contemplando a Jornada da vida em diregao a

morte, espclhado pclo do Mito de Er, que narra a Jornada da morte para a vida,

ou ainda o da construcao do Estado, perfeitamentc espelhado pcla descricao do

declinio deste
11

.

Em um dos muitos exemplos do tipo de procedimento especular utilizado

na totalidadc da Repub/ica, nas Lei's, depois que Platao ordena escalonadamcnte

a hierarquia dos dez movimentos, quando o decimo estagio ascensional, o da

superioridadc do movimento que pode mover a si mesmo, e atingido, ele coloca

na boca do ateniense que "nao foi muito justo classifica-lo em decimo lugar" uma

vcz que "a razao nos afirma que e o primeiro por nascimento e por poder" [895a].

Em palavras demasiadamente singelas poderiamos afirmar que, na duplicidade

inerentc a toda leitura de um encadeamento escalar - ascensional e dcsccnsional

- o ultimo degrau da subida c o primeiro da descida e vice-versa.

Pela dinamica da reciprocidade, podemos concluir que a progrcssao gco-

metrica do scmicirculo em qucstao, alem de expressavel por (3:2)
n (ou seja, na

conccpcao modcrna de escala, um encadeamento de quintas ascendentes ou

diape'nte), tambem o seria por (2:3)
n (encadeamento de quintas descendentes),

possibilidades inerentcs as duas direcoes de leitura, da esquerda para a direita e

vice-versa, pois, por excmplo, (3.-2)'
1 = 2:3, e, obviamente (2:3)'

1 = 3:2. Um
scmicirculo com seis divisoes iguais e a metade de um circulo de 12 divisoes, ou

scja, a totalidadc do cfrculo de quintas, (3:2)
12

, os doze termos pelos quais uma

nota inicial fundamental - do, por cxemplo - "retornaria", sete oitavas acima

(2
7

), para si mesma (fig. 5). Porem, um outro cfrculo, de quartas justas ascenden-

tes (fig. 6), analogo ao anterior e igualmente de 12 termos, poderia ler cstas

mesmas notas do circulo de quintas descensionais, (2:3)
12

, como uma ascensao

das refcridas quartas, (4:3)
12

, os doze termos pelos quais a mesma nota do inicial

"retornaria" para si mesma, com a diferenca de que, neste caso, nao mais sete

oitavas acima, como quando por quintas, mas sim cinco oitavas acima (2
5
), uma

vez que, sendo 4:3 (1,333...) menor que 3:2 (1,5), em varias destas oitavas cabem

mais do que uma nota (fig. 6).
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fig. 6

Retomemos, agora, o passo da criacao da alma do mundo no Timeu, do

exato ponto em que o interrompemos, ou seja, com o texto que subseqiiencia as

sete divisoes nas porcoes que descrevemos.

6. As Tres Proporjoes e Suas Mediedades

Preencheu os intervalos duplos e triplos, destacando porcoes da

mistura primitiva, dispondo-as entre aquelas partes, tal que de cada
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intervalo houvesse duas mediedades. A primeira superando e sen-

do superada por uma mesma fracao dos extremos [a media harmo-

nica]. A segunda superando urn extreme por um niimero igual

aquele pelo qual e superada pelo outro [a media aritmetica]. Dessas

relacoes nascem os intervalos ja designados [as razoes duplas e tri-

plas], intervalos novos de um mais um meio [3:2, a media artimetica],

de um mais um terco [4:3, a media harmonica], um mais um oitavo

[o torn inteiro, 9:8] (Timeu 35 c - 36 a).

Voltando ao Timeu
t
vemos que este ultimo momento citado comeca por

definir as duas mediedades, a harmonica e a aritmetica, em termos praticamente

identicos a definicao do Epinomis que citaremos mais adiante. Em perfeita conso-

nancia com o preceito platonico da alma enquanto uma totalidade tripla, Proclo

afirma que cada parte desta tambem e tripla, reunindo, ao modo de cada parte,

as tres naturezas do todo, essentia, mesmidade e alteridade. Enfatizemos: cada

parte participa da estrutura triplice da totalidade tripla, estrutura ja primordial-

mente dada na natureza da terceira substancia, na qual a essentia reiine as outras

duas naturezas, a mesmidade e a alteridade. Para Proclo, esta abrangencia da

essencialidade sobre a mesmidade e a alteridade e traduzida pela abrangencia da

proporcao geometrica sobre a harmonica e a aritmetica (Proclus, 1990, p. 78).

A media geometrica, em concordancia com a essencialidade advinda da

terceira substancia, conecta todas as coisas que sao essenciais nas almas, "pois a

essencia e uma unica razao percorrendo todas as coisas, e, por conectar as natu-

rezas primeira, intermediaria e ultima, tal como a media geometrica, que e uma

e mesma razao, permeia perfeitamente os tres termos envolvidos na proporcao"

(Proclus, 1990, p. 78). Ja em concordancia com a mesmidade advinda da abrangida

natureza do Mesmo, na terceira substancia, enquanto correspondencia da

indivisibilidade, a media harmonica conecta a referida mesmidade dividida das

almas, concedendo aos extremos uma comunhao de razoes. "Certamente, a

mesmidade e vista em um grau maior nas naturezas mais totais e em um grau

menor nas mais parciais" (Proclus, 1990, p. 78). Porem, o reino ou dominio da

mesmidade, e portanto de sua mediedade correspodente, e o das naturezas mais

excelentes e totais, ou seja, dos todos advindos da harmonia das partes. Ja a

media aritmetica, em concordancia com a alteridade, tern a capacidade de unir

as diversidades todo-variadas da alma, sendo, ao contrario da media anterior,

mais inerente as coisas que sao pequenas, uma vez que a diferenca, conceito que

pode substituir o de alteridade, tern como preponderante dominio as naturezas

mais parciais.
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Boecio c Proclo, entre outros sintctizadorcs c comcntadorcs, cxplicitam a

propriedade da media gcometrica mcdiar as outras duas medicdades, a aritmeti-

ca e a harmonica, obviamcnte alcm dos cxtremos (Boctius, De insthutionc

arithmetica, L. I c.l) Proclo diz que Platao no Timeu obscrva que a media geome-

trica c aquela que comprcende as outras duas, e que c a partir dela que estas

ultimas se desdobram na forma das razocs sesquidltera (um acrescido dc sua mcta-

de, 3:2, a media arirmetica) e sesquitcrcia (um acrescido de sua terca parte, 4:3, a

media harmonica) (Proclus, 1990, p. 78)
12

.

J a o proprio Platao, no Epinomis, sintetiza o entrclacamcnto das tres

medicdades:

O primciro exemplo desta razao de dobro c aquela que, avancan-

do pcla scrie dos numcros, e de 1 para 2; o dobro desta e igualmen-

te a razao de scu quadrado; e novamentc o dobro desta a que se

dirige para o solido e o tangivel (991 a).

Observemos que e atraves da progrcssao gcometrica encadeando oitavas que

Platao, por uma cadeia de duplos que perpassa todos os estagios prcfigurados na

tetraktys (1,2,2
2
,2

3
: ponto, linha, piano e solido), pre-estipula o campo da mani-

festacao, descendo pcla razao octupla (1:8) do cosmos modelar ate o fundamento

do cosmos visivel e tangivel. Tal progrcssao gcometrica, que Proclo em conso-

nancia com Platao define como a mais bcla, e a base apriorfstica do cntretccimento

das outras medicdades. Ainda no Epinomis, Platao assim continua:

Finalmente, na escala que vai do dobro ao termo medio, uma das

medias c equidistantc dos cxtremos, ja que excedc ao termo menor

cm uma quantidade igual aquela em que c excedida pelo termo

maior; a outra excede o termo menor e e excedida pelo maior pela

mesma fraqao dos termos respectivos; c assim se formam as razocs

dc 3:2 c 4:3 que serao encontradas como medias dentro da gama

que vai dc 6 a 12. E por esta progressao, com o duplo sentido

dirccional cfetivado por meio destas ultimas razoes, que rcccbemos

uma dadiva do abencoado coro das Musas, as quais a humanidade

devc o bencficio do jogo da consonancia e da medida, com toda a

contribuicao ao ritmo e mclodia [grifos nossos] (991 a-b).

Platao define a media aritmctica como aquela que e equidistante do termo

menor e maior. Assim, se tomamos o primeiro exemplo de razao dupla na pro-
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gressao geometrica dos numeros, 1:2, a media aritmctica cntre estes dois extre-

mes e 3:2, ou seja, 3 projetado uma oitava abaixo, vale dizer, dividido por 2. O
deslocamcnto dc oitava descendente, expresso pcla divisao por 2, pode ser anu-

lado pela operacao inversa, a multilicacao por 2, a qual nos devolvcria a inteireza

do niimero 3 como media aritmctica da oitava modelar (1:2) projetada para o

segundo par de duplos da mesma progressao geometrica primordial, 2:4.

Na breve definicao da progressao aritmetica do paragrafo anterior, dois

tipos intcrligados de opcracocs foram mencionados, a saber, o deslocamcnto de

oitavas pela multiplicacao ou pela divisao por 2, operacoes que tern como objeti-

vo a rcstricao de varias oitavas ao modelo de uma linica (divisao por 2), e a

cxprcssao dos tons, dentro do possivel, com os numeros inteiros (multiplicacao

por 2). E a progressao geometrica dos duplos (2
n
), na qual a dupla oitava esta

inserida (4:2::2:1), que pcrmitc, dada a perfeita equivalencia das razoes ncla en-

volvidas, a rcstricao de tal dupla oitava, ou dc quantas outras mais tivesscmos, a

um modelo de oitava unica, 2:1, no qual podcrcmos projetar as outras duas

mediedades. Assim, quando uma determinada operacao rcsulta em numeros

fracionarios ou decimals, cstes sao multiplicados, ou projetados cm oitavas supe-

riors, quantas vezes forem necessarias, em prol da obtencao de um inteiro pleno

de significacao. E e exatamente em nome desta plenitude de significado que sc

realiza a operacao inversa, ou seja, sucessivas divisoes por 2, ou projecocs cm

oitavas inferiores, para que a rcstricao aos numeros inteiros sc dc, dentro do

possivel, aos primeiros dez, a decada da aritmosofia pitagorica.

Recordemos que a rcstricao de duas ou mais oitavas, enquanto sucessao

de delimitates de pianos entropicamentc imitativos da criatividade demiurgica

primordial, a uma linica oitava modelar, alem de encontrar perfeito fundamento

na teoria musical (para a qual todas as oitavas tern o mesmo padrao), encontra

em varios momentos da Republica> tais como 472c ou 500e, sua justificativa

ontologica, a qual podemos vcr relativamente cxplicitada cm outro passo deste

dialogo:

E deus, seja porque nao quis, seja porque a necessidade o obrigou

a nao opcrar mais que uma cama na natureza [objeto que, cm
empatia com o proprio corpo humano, pode ser a insinuacao do

denominado quadrado duplo ou retangulo dc 2:1, ou seja, da oita-

va musical ou diapason], fez esta cama linica dc que falamos, a

cama mesma ou esscncial. Podes ter por certo que deus nao produz

nunca duas ou mais camas (Republica 597 c).
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Tal restricao a uma oitava modelar c mais uma das chavcs csscnciais para

a dccodificacao da tcoria da harmonia em Platao, pois clc e herdeiro do prcccito

pitagorico que rcstringe a gcncralidadc numerica aos niimcros intciros. Platao

justifica, cm trcs passos da Repuhlica, cstcs proccdimcntos da scguinte mancira:

"a cstes filhos tcus [...] cu nao suponho que, enquanto sc portam como linhas

irracionais, lhcs permitiria govcrnar na cidadc" (Repuhlica 534 d); c quando os

vcrdadeiros filosofos chegarcm ao poder, "scrao mandados para o campo todos

aquelcs que na cidade tenham ultrapassado dez anos dc idade" (Repuhlica 541 a);

e, finalmcntc, "sabes ccrtamentc que aqueles que tern destreza nestas coisas [...]

ridicularizam e nao dao ouvidos aquele que trata de dividir a unidade em si. E se

tu a divides, cles mesmos multiplicand, temerosos de que a unidade, parecendo

uma rcuniao de porcocs, nao mais se assemelhe ao que e" {Repuhlica 525 e).

Concluindo, acresccntaremos apenas que a plena significacao dos primeiros dez

intciros, para alem da traducao dc cada urn deles como presentificadorcs dc lcis

fundamentais que regem o universo, tambcm deve scr entendida, na otica da

ciencia da harmonia, pcla plenitude tcnsional dc suas rclacoes, razocs c propor-

coes.

Quanto a progrcssao harmonica, sc partimos da unidade obtcmos o sc-

guinte encadeamento de fracocs: 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. Se cntao quiscrmos trans-

formar os quatro primeiros tcrmos desta scric nos menores niimcros intciros

possivcis, devemos partir dc 12, de modo a obter os seguintes numcros: 12, 6, 4,

3, exatamentc os niimeros do inicio da discussao entrc Socrates e o tirano

Trasimaco no livro I da Republican dos quais os dois primeiros, 6 e 12, sao tam-

bem mencionados como o par dc cxtrcmos, uma oitava, no passo sobrccitado do

Epinomis.

Ora, ncstc mesmo passo, Epinomis 991, Platao define a media harmonica

como aqucla que excede o primciro termo pcla mesma fracao que c excedida pclo

outro termo. Na scrie 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc., qualquer termo e a media harmonica

dos cirLunvizinhos. Assim como 1/3, a media harmonica cntrc 1/4 e 1/2, supcra

o primciro extrcmo, 1/4, cm 1/3 deste, assim tambcm 1/3 c supcrado pclo scgun-

do extrcmo, 1/2, em 1/3 deste. Se tomamos como cxtrcmos os que compocm o

primciro exemplo dc razao dupla, 1:2, cntao, a media harmonica, 4:3, e aqucla

que, acrcsccntando 1/3 ao primciro termo - e compondo a nova medida dc urn

e um tergo -, sera 2/3 do scgundo termo, 2/3 que sc difcrencia de 2, o scgundo

termo, pcla mesma fracao que foi acrcscida a 1, ou scja, 1/3.

Para que a media harmonica atinja a cxpressao do menor numcro inteiro

possivel, necessitamos, como indica o proprio denominador dc 4/3, multiplicar
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os tres termos nela envolvidos - 1, 4:3 e 2 - por 3, o que resulta respectivamente

em 3, 4 e 6. Assim, 4 e 3 acrescido da terca parte deste, e e 4/6 ou 2/3 de 6, o que

equivale a dizer que 6 o ultrapassa em uma terca parte de 6, ou seja em 6/3 ou 2,

que por sua vez e, obviamente, 1/3 de 6, a mesma fracao proporcional pela qual

4 ultrapassa 3.

A notacao algebrica moderna para a media harmonica e, tendo a et
como extremos, 2ab/a+b

t
notacao que MacClain diz mais velar que desvelar.

Um pouco melhor e a formula, antecedente a esta, que define a media harmoni-

ca como sendo o inverso da media aritmetica dos inversos dos termos extremos,

o que leva MacClain a defini-la como o subcontrario da media aritimetica

(MacClain, 1984, p. 12). Assim, inverteriamos os termos extremos, transforman-

do-os em l/a e lib, descobrin'amos a media aritmetica pelo termo eqiiidistante

destes extremos invertidos, e, na posse deste resultado, efetivan'amos sua inver-

sao. Com esta ultima formulacao, pelo menos o duplo espelho que haviamos

apontado como caracteristica fundamental da reciprocidade (ver nota 11) ganha

um nivel de desvelamento e explicita sua presenca entre as duas mediedades, a

aritmetica e a harmonica.

E pela dinamica gnomonica da progressao triangular que podemos

visualizar o despontar das mediedades aritmetica e harmonica entre os termos

extremos de uma oitava (cf. fig. 7).

fig. 7

As duas expansoes triangulares acima, tal como temos demonstrado,

auto-evidenciam a reciprocidade das duas mediedades, uma sendo o espelho

da outra. Pois com os termos 2, 3 e 4 (3 como a media aritmetica dos extremos

2 e 4) temos uma relacao de razoes onde 3:2 > 4:3, enquanto que com os termos

3, 4 e 6 (4 como media harmonica dos extremos 3 e 6) temos exatamente o
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cspclhamento da mesma rclagao dc razoes, ondc 4:3 < 6:4, sendo que 6:4 e 3:2.

E forgosa, portanto, a conclusao de que ambas as mediedades sao, de ccrta

forma, duas facetas da mesma intermediacao fundamental colocada em uma

rcciprocidadc especular. "Estas duas medias tern algo pelo qual sc comunicam

uma com a outra, tal como a mesmidadc com a diferenca", afirmacao de Proclo

(Proclus, 1990, p. 78-9) que pode ser rcmetida a rcciprocidade implicita entrc

elas, reciprocidade que as irmana como gemcas sob a mesma "paternidade" do

numero primo 3.

E como a essencia e tambem a monada para as anteriores [a

mesmidadc e alteridadc], assim a media gcometrica e a monada

para as outras duas [a aritmetica e a harmonica]. Por causa disso, a

media aritmetica c a harmonica constituem a consumacao da gco-

metrica, da mesma maneira que a mesmidadc e a diferenca contri-

bucm para a perfeicao da essencia. E porquc a media aritmetica e a

harmonica subsystem como opostos entre si [na referida reciproci-

dade especular] que a media gcometrica as conecta, e, de certo

modo, entrclac.a tal oposicao (id. ib,).

Mais adiantc, no mesmo tcxto, Proclo afirma, diga-se de passagem, que "essen-

cia, mesmidadc e diferenca estao em cada parte da alma" (id. ib.), triparticao

hierarquica que fundamenta a rcuniao em cada uma das partes e no todo que as

integra.

Porem, as duas progressocs triangulares - que, rcpetindo, sao, de certa

forma, a mesma- carecem dc um fechamento tctradico que englobe e de a injuncao

de uma igualdade superior a desigualdadc das referidas razoes; e se, para expres-

sar as mediedades em questao atraves dos menores numcros inteiros possiveis,

transpomos a oitava primordial multiplicando seus termos (1 e 2) por 2, para a

obtencao da media aritmetica, e por 3, para a da media harmonica, cntao, o

referido fechamento tetradico, que simultaneamente cxpressara ambas com os

menores inteiros possiveis, exige que os termos da oitava principial sejam multi-

plicados por 6, ou seja, por 2 e por 3 ao mesmo tempo.
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Na fig. 8, a resultante sequencia de quatro rermos - 6, 8, 9 e 12 -, como

vemos acima, congrega, por quatro passos triangulares descensionais na direcao

de um fechamento nesta tetroktys, as duas mediedades expressas como numeros

inteiros. A desigualdade inerente a cada uma delas (6:9 < 9: 12 e 6:8 > 8: 12) inte-

gra enquanto subsidia o entrelacamento de uma igualdade superior (6:8::9:12,

pois6:8 - 9:12, e 6:9 - 8:12).

Sempre consonante com a perspectiva teologica de sua exegese, Proclo,

alem da dimensao cosmogonica que tern nas tres mediedades os fundamentos do

tecer demiurgico, efetiva uma leitura teogonica, conectando-as com as tres filhas

de Themis. A media geometrica e uma imagem de Eun(miia
y
a lei tolerante, que

Platao, nas Lets, celebra como aquela que adorna o universo e compreende a

verdadeira ciencia poh'tica; a harmonica, de Dike, a justica, distribuindo uma
razao maior para os termos maiores, e uma menor para os menores; a aritmetica,

de Eirene, a paz, pois concede a todas as coisas a igualdade segundo a quantida-

de; e a reuniao das tres mediedades em uma unica progressao concordante e

consagrada a mae destas tres filhas, Themis, para a qual Proclo usa a expressao

"analogia solida" (Proclus, 1990, p. 77~8).35

7. A Escala Pitagorica

Pelo intervalo de um e um oitavo [o torn inteiro], Deus com-
pletou todos os intervalos de um e um terco [4:3, diatessaron

que assim preenchida compora um tetracorde que tera dois
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tons intciros e um "semitom" pitagorico, conjunto dc quatro

notas cscalfsticamcntc sequenciadas], dcixando como residue)

uma porcao de cada um deles de modo que o intcrvalo residu-

al fosse definido pcla razao dos niimcros 256 e 243 [razao do

"semitom" pitagorico, denominado leimma}. E assim, a mistu-

ra na qual fizera essas divisoes, pode emprega-la totalmcnte

(Timeu 36 a-b).

Proclo vc que Platao cstabelece uma graduacao descendente de

principiahdades, rumo a manifestacao concrcta, pcla qual a media gcometrica

antccede a harmonica c a aritmetica, e estas duas anteccdem as razoes de um e

um oitavo (9:8, o torn intciro) e os lehnmata on os rcstos subsistcntes (a menor

medida intervalar no campo da afmacao pitagorica que e a razao de 256:243, o

semitom) (Proclus, 1990, p. 78).

Com o descenso ate as razoes de 9:8 (o torn inteiro) que, juntamentc com

o rcsto subsistente do leimma, preenchem todos os intervales de 4:3 (os tetracordes),

Platao atinge a plenitude do setenano, base da escala diatonica na musica e

estrutura subjaccnte a todos os modos.

O semicfrculo de sete razoes em progressao gcometrica que cxtrafmos da

lambda platonica levou-nos a cscolhcr, na fig. 4, a nota re como fundamental (1)

dc forma a obter um conjunto de notas dehmitado as tcclas brancas do piano, a

forma mais simples dc apontar, para nao-miisicos, a estrutura diatonica. Impor-

ta-nos agora que, da mesma forma que os sete modos (que correspondem a essas

sete notas) se mantem dentro do conjunto das mesmas sete (apenas distribuf-

das, por exemplo, dc do a do, dc re a re, etc.), estc semicfrculo de quintas tarn-

bem pode como que girar dentro do circulo total ao qual pertence, fazendo com

que a fundamental 1 possa ser atribufda a ciualqucr outra dentre as sete. Esta

operacao e importante para que a fundamental 1 recaia sobre a nota do, c, dessa

forma, possamos usufruir do fato desta nossa tao conhectda escala, a escala

ascensional de do a do, ter a mesma estrutura intervalar, a despeito dc invcrtida,

do principal modo grcgo, o dorico (de mi a mi), base da concepcao escalistica do

Ocidente tradicional. Por mais que esta transposicao, que levara o niimero 1 a

mcidir sobrc do mas mantera o mesmo conjunto de notas, produza novas ra-

zoes, estas sempre permaneccrao dentro da estrutura da mesma progressao gco-

metrica, vale dizer, (3:2)
[l

, como se vc da fig. 9.
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1

& 2 m

fig. 9

As duas linhas pontilhadas representam a oitava, 1 e seu dobro, na razao

dupla de 2:1, na qual ja se faz presente a media aritmetica 3:2. Servindo-nos da

operacao que, multiplicando e dividindo por 2, efetue transposicoes de oitavas

com todos os termos que estao fora desta oitava entre 1 e 2, podemos traze-los

para dentro desta 13
. O conjunto destas reducoes das razoes para o ambito de

uma oitava resultara nas escalas da fig. 10.

a)

i— F^ l r
"*--,

1 I I I

*

1 9:8 81:64 4:3 3:2 27.16 243:128 2 (9-4) (81:32) (8:3)

DO R£ Ml FA SOL LA SI DO' R£' Ml' FA'

__J

b) 1 9.8 81.64 4:3 3.2 27:16 243:128 2 <94) (81:32)

DO R£ Ml FA SOL LA SI DO' HP tAV

c) 1

DO
98

R£

81:64

Ml

1 A
4,3

FA

3.2 27:16 243 128 2 (9*)

SOL LA SI DO* RE'

fig. 10
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Esta escala tcm a afinacao dcnominada pitagorica, afinacao cuja earacte-

n'stica fundamental c que sua elaborate, por estar baseada no cfrculo de quin-

tas, e a adequacao possivel, dentro de uma irredutivel inadequacao dada, das

potencias de 3 (as quintas) e das potencias de 2 (as oitavas), uma vez que urn

niimero restrito de quintas encadeadas c reduzido por projecoes oitavadas a oita-

va, vale dizer, a razao dupla de 2:1. Tais potencias de 2 e de 3 ja sao incomensu-

raveis entre si, mas sua adequacao possivel, o tempcramento pitagorico, configu-

ra a primeira e, nestc ambito principial, unica alternativa ao caos. Evidcntemcn-

te, acresccntamos notas entre parentcsis para que pudessemos realizar algumas

medicoes intcrvalares que extrapolam o ambito restrito da escala mas que sao

rclacoes increntes a cla.

Em «, evidenciamos que todas as quintas ou diapentc sao pcrfeitas (um

resultado obvio uma vez que o encadcamento dc quintas, 3:2, em progressao

geometrica foi nosso ponto de partida), todas menos uma, envolvendo as notas

si cfd t
uma quinta diminuta, a qual destacamos com a linha pontilhada. Em h

y

demonstramos a uniformidade das quartas pcrfeitas ou diatessdron - outra

obviedade musical uma vez que uma quarta justa c uma invcrsao dc uma quinta

- mas, novamentc, todas menos uma: fa e si, uma quarta aumentada que tam-

bem destacamos com a linha pontilhada. Em c, a partir da distancia de dois tons

inteiros, (9:8)
2 = 81:64, apontamos com chaves rctangularcs os lugares deste

intervalo denominado tcrca maior; com linhas curvas apontamos a prcsenca de

um intervalo subjacentc que ainda nao havia sido mencionado, a tcrt;a menor

(contendo trcs semitons, ou scja, um torn c meio) dc razao 32:27; apontamos os

dois lugares da relacao suhsistcnte de 256:243, o lehnma c^u "scmitom" da afina-

cao pitagorica, a menor distancia intervalar possivel dentro desta afinagao, en-

volvendo as duas notas "tensas", fa e si
t
o tritono ou trcs tons inteiros, (9:8)\ que

resulta em 729:512 (243:128, si, dividido por 4:3, /d), que, por estc motivo, nova-

mentc destacamos com a linha curva pontilhada, intervalo que, agora, adentra-

remos.

O niimero 729 pcrtence a progressao geometrica dos triplos. Como em

termos musicais 3 e o niimero inteiro que cxpressa a quinta justa (3:2), cntiio 729

podc ser intervalarmcnte medido, na forma de uma nota musical, como uma das

quintas que sucedem uma fundamental dada, 3° ou 1. Se tomamos tal funda-

mental como eld, c, portanto, o considcramos como o primeiro termo da progres-

sao, devemos entao con tar scte termos, pois 729 e 3
(
\ e atingircmos /«#. Como

esta nota dista cm muitas oitavas da nota fundamental, para que uma medicao

ocorra dentro do modelo de uma unica oitava, devemos ascender esta ultima
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quantas oitavas forcm nccessarias, multiplicando scu numero sucessivamcnte

por 2, seguindo o encadcamcnto dos duplos. Contando a fundamental como

primciro termo, no decimo, 2°, atingimos a proximidadc almcjada, pois 512 c o

do imediatamente inferior a estc/a#, c a medida da rciagao intcrvalar cntrc elcs

e, como disscmos acima, trcs tons, o trftono (9:8)
}

, o que faz dc 729 o numero

inteiro que expressa tal intervalo. Novc, o quadrado de 3, e o inteiro que cxprcs-

sa o torn, e scu cubo, o trftono. Se dividimos 729 por 512, obtemos 1,42, cxprcs-

sao decimal advinda da expressao fracionaria mais proxima, dentro do possfvel,

da raiz quadrada de 2x1 , ou seja, da raiz quadrada da multiplicacao dos cxtremos

(a propria formula para a obtencao de uma media geometrica), de forma que o

trftono c a media geometrica dentro da oitava. Portanto, dentro do "cspaco"

musical da oitava justa, o trftono c uma forma especial de "mctade" desta oitava,

a metade de uma curva exponencial cspecifica. Enfatizemos: a raiz quadrada de 2

e a "mctade" de uma oitava, ou seja, e 2
i/2

, a mctade da potencia entre 2° ou 1, a

fundamental, e 2
1

, a oitava imediatamente superior, c nao 3:2 (1,5) como lincar-

mentc se cspcraria entre 1 c 2.

Tal "metade" e o ponto mais distantc que pode haver da fundamental,

pois distancia-se igualmente desta e de sua projecao oitava acima. Ela cria uma

nova e especial forma de alteridade, o reduto maximo da incomcnsurabilidadc,

tal como a diagonal que divide ao meio o quadrado de 1 por I (1:1 que expressa

exatamente uma fundamental) e o despontar, no seio da unidade refcrenciadora,

da raiz quadrada dc 2, geomctricamcntc auto-evidente porem aritmeticamentc

incomensuravel. E da mesma forma que com a diagonal do quadrado de 1:1

pouco resta a fazer senao uma expansao gnomonica que parta dela enquanto

novo Iado de um novo quadrado, tambcm o trftono dentro da oitava, por scr o

ponto mais distantc da fundamental, c a outra fundamental, uma anti-funda-

mental.

Tudo ihso Platao expressa cm alcgorias. No Fetlro, por excmplo, Platao

discorre sobre novc tipologias humanas, sendo o filosofo a primeira c o tirano a

ultima (248 c-e). Nos tcrmos de sua heranga pitagorica, tal como estamos vendo

no Timeu, C) deve scr pensado como o quadrado de 3. Pensar as novc tipologias a

partir desta forma (o quadrado de 3x3), significa pcnsa-las dentro dc uma orde-

nacao dcterminada por dois paramctros triplos, um vertical c outro horizontal: o

primciro descendendo por trcs nivcis cognitivos - noesis, didnoia c pistis -, en-

quanto o segundo, encaminhado da esquerda para a dircita a partir da interscccao

perpendicular do eixo vertical, gradua as tres partes dominantcs da alma - a

racional, a iinjvtuosa c a apctitiva 1
*
1

. Ncsta ordenagao das nove tipologias huma-
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nas, o filosofo sera a "co-incidcncia" do piano intelcctivo macrocosmico com a

parte da alma mais clevada, isto c, a razao, de modo que 1:1 scja a medida da

plenitude de sua felicidade; ja o tirano estara rcstrito a interscecao do mundo da

persuasao com a parte apctitiva da alma, de modo que 1:9 seja a medida de sua

felicidade, novc vezes menos feliz que o filosofo.

No livro IX da Republic^ a vida aprazfvel c, segundo Brumbaugh, aborda-

da em trcs dimensoes: a corrccao na escolha dos fins (p/irdnesis), a habilidadc na

selccao dos meios para os fins cscolhidos (sophrosyne), e as oportunidades para

por em operacao os meios selecionados em prol dos fins cscolhidos (andreia)

(Brumbaugh, 1989, p. 84; Rcpublka 433 c). E csta tridimcnsionaltdadc que ergue-

ra, a partir da base plana de um quadrado (o do Feciro), um cubo. Novamcnte, o

numero da felicidade do tirano, visto agora no livro IX da Rcpublka, csta na

razao de 1:9 em relacao ao aristocrata, mas isso cm cada uma das tres dimensoes.

Como a desmesura ciranica desconsidcra todas as tres dimensoes ou virtudes,

para a obtencao dc tal medida cm relacao ao filosofo, 9 (expressao intcira de 1:9)

deve ser projetado em trcs cscalas encarias, ou seja, devc scr multiplicado por cle

mesmo duas vezes, rcsultando cm 729, (9) \ a dissonancia maxima (o tritono) da

vcrdadeira vida aprazfvel, niimcro que mede o quanto o tirano c menos feliz que

o rei de si mesmo, o filosofo.

A cscala musical conccbida no Timet* c um arrazoado provavel sobrc a

escala da criac/ao demiurgica cm seu encaminhamento do cosmos modclar cm

dirccao ao cosmos visivcl. Entao, todos os seus componentcs sao explicados como

derivacocs gradativas de um conjunto limitado dc tons unidos aritmcticamcntc

pelas potencias dc 3, o proccdimento fundamental da denominada afinacao

pitagorica, c, portanto, musicalmcntc por quintas c quartas just as. Na Rcpublka

csta afinacao corrcsponde ao modclo descrito [~>or Socrates como o mclhor, mas

que, em obediencia isomorfica a compulsoria reentrada na caverna, deve ser

inexoravclmentc acompanhado pclo pior {Rcpublka 363-7
'3) , a afinacao que pas-

sou para a historia como a sintonico-diatonica dc Ptolomcu, denominada dc

justa, nao mais bascada estritamentc, como a anterior, nos principios concor-

dantcs do quaternario ou da tctraktys principial, mas no senario (1:2:3:4:5:6).

O primciro modclo, o mclhor, corrcspondentc a afinacao pitagorica, nao

e, como ja apontamos, dc todo desprovido dc crise, pois as potencias dc 3,

articuladoras do encadeamento de quintas (3:2) c quartas (4:3), ja sao, no menor

indicc cn'tico, incomensuravcis com as potencias dc 2, articuladoras da consecu-

cao das oitavas. No segundo, o pior, corrcspodcntc a afinacao sintonico-diatonica

asscntada no senario, a crisc c amplificada, pois, por sobrc a incomcnsurabilidade
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ja dada das potencias de 3 c dc 2, tcmos agora, pcla extrapolacao do ambito do

quatcrndrio para o do scnario, a insercao das potcncias dc 5 (um novo numcro

primo), incomcnsuravcis com ambas antcriorcs, o que significa que as novas razoes

superparticularcs advindas de tal extrapolacao, 5:4 (a tcrca maior) c 6:5 (a terca

menor), sao incomcnsuravcis com as quintas (3:2) e com as quartas (4:3), c, obvia-

mente, com as oitavas.

Na fig. 7, vimos que o som fundamental rctorna para si sete oitavas acima

apos doze tennos do circulo de quintas, ou seja> da progressao geometrica cuja

constante e 3:2. Se isto fosse intciramente verdadciro, e nao apenas uma impor-

tante porem irredutivel aproximacao, cntao, neste cxato ponto dc rcsgatc do

som fundamental, uma potencia dc 3 coincidiria com uma de 2, por fazer com

que (3:2)
lz = (2:1)

7
, o que, por ser impossfvcl, nao pode ser verdade no scntido de

uma rigorosa cxatidao. Na realidade da precisao logistica, (3:2)
12 ultrapassa (2:1)',

c a difcrenca que medc tal ultrapassagem e obtida, tal como todas as diferencas

intervalares, pcla divisao dos dois termos em questao, (3:2)
12
/(2:1)\ rcsultando

cm uma famosa razao, decisiva na ciencia da harmonia, 531441:524288, conhe-

cida historicamente como a coma pitagorica, uma falha incrente a propria estru-

turacao mais ideal da afinacao cfctivada pcla purcza das potencias de 3. Alegori-

camente, Platao cxprcssa isso como a falha intrinseca prcscntc na harmonia da

casta mais nobre, a dos governantcs, pela falta de um rigido principio de auto-

limitacao determinada pela inobscrvancia dos ciclos de fcrtilidade (correspon-

dentc ao encadeamneto dc quintas pclas potcncias de 3) e de esterilidade (corres-

pondente as proliferates porcm croticamente estercis oitavas gcradas por

cissiparidade, ou scja, pclas potencias de 2), falta csta que acaba por gcrar exata-

mentc os "filhos nao-musicais" referidos por Socrates na Republica 546.

E interessante observar que a razao da coma pitagorica, que podcria ser

formulada como 3 I2
:2
W

, obtida atraves da instancia macroescalar de 12 quintas

comparadas a 7 oitavas, se mantem intacta em instancias microescalares. Assim,

dentro de uma unica oitava, scis tons intciros ultrapassam-na pcla mesma razao,

pois (9:8)
6/2:l - 531441:524288. Tambem dentro de um unico torn, quando

dele cxtrafmos dois semitons pitagoricos (ou scja, dois leimmata de 256:243), a

diferenca irredutivel da-se pcla mesma razao da coma pitagorica, pois 9:8/(256:243)
2

= 531441:524288. A propositodesta ultima instancia, ou seja, a da coma pitagorica

enquanto cxpressao da difcrenca do torn inteiro (9:8) e dc duas leimmata -

(256:243)
2
-, observemos que, pitagoricamente, tal coma e a difcrenca entre dois

semitons diatonicos, um ascendente c outro descendente, colocados entre um
torn. Assim, entre fa (4:3) c sol (3:2), as duas mediedades dentro da oitava dc do
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a do pelas quais desponta o torn inteiro de 9:8, solb, o semitom ascendente que

parte de/d, e 4:3 X 256:243 = 1024:729, e/d#, o semitom descendente que parte

desol.e 3:2/256:243 = 729:512. A diferenca entre estesdoisresultados, 729:512/

1024:729, que, obviamente, e a diferenca entre solb tfa#, e exatamente a coma

pitagorica, 531441:524288.

Resta-nos ainda observar que nao foi nem um pouco arbitraria a escolha

de solb e /a# como exemplos de semitons entre os quais subsiste a diferenca

irredutfvel da coma pitagorica. Muito pelo contrario, tais semitons expressam o

ponto diametralmente oposto, no circulo de quintas, ao da fundamental do (1),

ponto no qual a carencia de auto-limitacao na geracao de "filhos" advindos das

potencias de 3, enquanto quintas a direita (rumo aos sustenidos) e a esquerda

(rumo aos bemois), caracteriza o conflito real e nominal de duas notas musicais

que, nao sendo identicas (embora, de certa forma, esperariamos que fossem),

caracterizam a diferenca irredutfvel, nao-afinavel, designada pela razao da coma

pitagorica, proveniente da inobservancia dos ciclos de esterilidade (as potencias

de 2) e de fertilidade (as potencias de 3), e assim o fazem exatamente como duas

versoes do ja comentado tritono cujo numero, 729, e o mesmo, tal como ja

apontamos, do tirano (cf. fig. 11).

8. AEscala sintonico-diatonica

Adentremos agora os apontamentos sobre a incomensurabilidade no

modelo designado por Socrates como o pior, ou seja, no modelo representado
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pela escala sintonico-diatonica, que tem como fundamento a afinacao assentada

no senario, a qual exemplificamos na fig. 12.

a)
5:3

LA

15:8

SI

2
D6'

b) 1 9:8 5:4 4:3 3:2 5:3 15:8 2 (9:4) (5:2) (8:3)

DO
1

1

1

1

Ml FA SOL LA
i

i

i

i

SI D6' RE' Ml' FA'

40:27 64:45

C)

DO

10:9 16-15 9 8

9:8 5:4 4:3 3:2 5:3 15:8 2
RE Ml FA SOL LA SI DO'

% 12

Em a, apontamos com linhas curvas cheias a presenca das razoes superpar-

ticulares com os termos do senario dentro da razao dupla, a oitava (2:1), e destaca-

mos a presenca da terca menor (6:5) entre as notas mi e sol, exatamente aquelas

que, na serie harmonica, correspondent aos niimeros envolvidos nesta razao. Tam-

bem destacamos com linhas curvas pontilhadas a presenca de duas razoes

superpartientes que caracterizam as medidas, frente a fundamental do (l) t dos in-

tervales de um e dois tercos - a sexta maior (5:3), com a sexta nota da escala, Id -

e de urn e sete oitavos - a setima maior (1 5:8), com a setima nota da escala, si
is

.
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Em b
t
alem das quintas justas perfeitas, com traco chcio, apontamos, com

linha pontilhada, a que nao o e perfeitamente, mas apenas se aproxima dc 3:2 (re

e la, 40:27); em c, dispomos a scquencia cscalfstica composta de dois tipos alter-

nados de tons inteiros - 9:8, urn torn inteiro "maior", e 10:9, um torn inteiro

"menor" - e os dois semitons, um em cada tetracordc, ambos com razao de 16:15.

Afora o scmitom - a razao superparticular de 16:15 - e os intervalos das razocs

supcrpartientes, os novos intervalos sao 5:4, 6:5, 9:8 e 10:9, decisivos para a

composicao escalistica.

Todos cstes intervalos podem ser explicados, e assim o foram tradicional-

mentc, a luz das medias aritmctica e harmonica. Sabemos que 3 e a media arit-

metica entre 2 e 4, do
1

e da", A projecao destes trcs termos, multiplicando-os por

2, uma oitava acima dar-nos-ia, obviamente, 6 mediando 4 e 8. Ora, tomando

como extremes 4 (da") c 6 (soV) - a diapente 6:4, que e igual a 3:2 - a media

aritmetica e 5 (mi), o que explica, voltando a oitava primordial - ou seja, dividin-

do por 4 - a tcrca maior 5:4 como a media aritmetica entre 1 e 3:2 (3:2 que e a

media aritmctica entre 1 e 2).

MacClain ve nesta nova media aritmetica dentro da quinta justa de razao

3:2 uma das chaves de decifracao dc um dos passos mais cnigmaticos da Relmhli-

ca
t
o 546 a -d, que descreve a dissolucao da composicao, mesmo a mais excelente,

que, por ingrcssar no tempo, nestc tera nao mais que um tempo de duracao. O
niiclco dc tal chave cstaria, entao, em uma frasc de tal passo: "Destes elcmentos,

a raiz epi't ntrt [que MacClain (1984, p. 18) traduz como raiz quatro-trcs, mas que

literalmente quer dizer sesquetercia, ou seja, um e um tcrco ou 4:3] unida com o

cinco, aumentada tres vezes, produz duas harmonias" [546 c]. Trata-sc da razao

4:3, a diatcssdron gerada pcla media harmonica, dentro da resolucao superior

dada pela proporcao musical 6:8::9:12, ou seja: do (1) esta para fa (4:3) assim

como scj/ (3:2) esta para do (2), duas quartas justas (4:3), de um lado c do outro da

proporcao. Entao, como o 5 pode ser unido a proporcao musical? A resposta,

segundo MacClain, tern seu fundamento exatamente na media aritmetica den-

tro da quinta justa, a mancira pela qual o "humano masculino", o niimcro primo

5, ingrcssa na teoria harmonica, resposta esta que c anunciada por Socrates

algumas poucas paginas antes, cm 539d-e. Ao declarar, neste passo, que os

guard iocs devcm prcparar-se para scus deveres civicos dispendendo nao menos

que "o dobro de numcros de anos devotados a ginastica" ao rigoroso estudo da

dialctica, ele e indagado: "Quantos anos queres dizer, 6 ou 4?", ao que respondc:

"Nao te preocupes com isso. Admite que scjam 5" (MacClain, 1984, p. 23).
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Ja a media aritmctica dentro da terga maior - portanto entrc 1 c 5:4 - e

cxatamentc o torn inteiro maior 9:8, c se quisessemos exprcssar estes trcs tcrmos

somente com numeros inteiros, bastaria multiplica-los por 8, projetando-os trcs

oitavas acima, o que resultaria em 9 como media aritmetica entre 8 e 10. Temos

entao uma sequencia de trcs medias aritmcticas: dentro da oitava (2:1), a quinta

justa (3:2), dentro desta, a terca maior (5:4), e dentro desta ultima, o torn inteiro

maior de 9:8. Com esses mesmos trcs indices de cxtremos - a oitava, a quinta c a

terca maior -, devemos, agora, cxtrair as medias harmonicas. Da oitava (2:1) ja

sabemos ser a quarta justa 4:3, da quinta justa e 6:D, a terca menor, e dentro da

terca maior (5:4), o torn inteiro menor de 10:9. Eis como as duas medicdades

fundamentam, afora o semitom, todos os intervalos musicalmentc decisivos para

a construcao da escala sintonico-diatonica.

Nesta escala sintonico-diatonica, preponderante na Republican vigente na

natureza do som, chamou a atencao dos pitagoricos que a terca maior 5:4 (mi,

em nosso excmplo) nao dista 9:8 de 9:8 (re) de 1 (do), ou seja, nao e 81:64 ou (9:8)
2

(como e o caso da terca maior, 81:64, na escala pitagorica que, no Ti'meu, repre-

sents a escala ideal da acao criacional demiurgica e, ao restringir-se aos duplos e

trfplos, evita, portanto, o niimero primo 5 enquanto prinefpio gerador). A terca

maior da escala sintonico-diatonica, mi (5:4), dista de re (9:8) o resultado da

divisao de 5:4 por 9:8, ou seja, 10:9, um outro torn "aceitavel" e nao de todo

"destemperado", um torn inteiro "menor".

A existencia de dois tipos de tons inteiros, 9:8 e 10:9, dos quais o primeiro

e o mais privilegiado, matematicamente incitava a medicao da diferenca subjaccnte

entre elcs. Antes de mais nada novamente lembremos que, para medidas

intcrvalares, uma difcrenca entrc duas razoes e obtida pela divisao de uma por

outra. A difcrenca entrc estes dois tons, (9:8)/(10:9), e 81:80, a coma sintonico-

diatonica ou ptolemaica, vulgarmentc entendida como a nona parte de um torn,

mas, na verdade, aproximadamente a raiz nonupla destc. Como menor parte

significante, a coma, enquanto diferenca entre duas razoes, retrata a minima

diferenca irrcdutivel, uma quasc identidade 16
, uma quase perfeicao ou uma irrc-

mediavcl impcrfcicao que, ao mesmo tempo, possibilita um campo de tempcra-

mento ou ajustc, vale dizer, de aperfeicoamento. Recordemos que 81, tomando

do como 3° ou 1, c o numcro inteiro que, na afinacao pitagorica, e aritmetica-

mente uma potencia dc 3, 34
, ou seja, a terca maior mi

t
enquanto que 80, proje-

tado quatro oitavas abaixo (e portanto dividido por 2
4 ou 16), resulta no numcro

primo 5, numero que expressa, dentro do senario, a terca maior mi na afinacao
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justa da cscala ptolomaica ou sintonico-diatonica, o que faz com que a coma

sintonico-diatonica retrate, pcla mesma nota nominal (o mi, terca maior da fun-

damental do), a incomcnsurabilidade entrc as potencias dc 3 c as de 5.

No Timeu 50 d, Platao faz-se numcrologica e harmonicamente claro

ao comparar o recipience a uma mac, o cmissor, cuja emissao sera recebida

pclo recipiente, a um pai, e a natureza no meio de ambos, ao filho. Assim, o

pai ou cmissor correspondc ao ponro rcferencial imutavel, o 1; a mac ou

recipiente, ao 2; o filho, a media aritmetica (3:2) entrc pai c mac, ao numcro

primo 3, na transposicao oitava acima (2:3:4) que tcmos usado para evitar

fracocs. Mas cstc filho e sempre acompanhado dc sua contraface complc-

mentar, de um irmao gemeo dcrivado da rcciprocidadc da media harmonica

(4:3), que tambem envolvc 3, fazendo com que pais e filhos sejam encontra-

dos na proporcao musical 6:8::9:12 - proporcao na qual cada par de termos

comporta uma quarta justa, e na qual devemos inscrir o numcro primo 5. E

se as potencias de 2 (as oitavas pares) e as de 3 (as quintas e quartas fmpares)

ja se mostram inconciliavcis - e cuja coordenacao, como dissemos, configu-

ra uma nlternativa ao caos -, a inscrcao do numcro primo 5 (as tcrcas maio-

rcs c menores) - agora pela media aritmetica e harmonica dentro da quinta

justa, tal como uma casta subordinada a dos governantcs - aprofunda a

incomcnsurabilidade, frcnte a qual uma militancia cosmica em busca de tem-

pcrancas e tempcramentos sempre deve tcntar remediar.

9. Formagao Harmonica do Modclo Astronomico Gcoccntrico

Pelas citacoes intermitcntcs que, ate aqui, fizemos do passo da criacao da

alma do mundo no Timeu
t
Platao, atraves da dinamica hicrarquico-dcscensional

das medicdades, lcvou-nos a fundamentacao setenaria do cosmos. E a partir

desta plenitude setenaria da cscala diatonica que devemos, segundo uma nota de

Godwin, entender a enigmatica continuidade do passo do Timeu que cstamos

seguindo. Eis o passo do Timeu:

Ora, toda csta composicao deus cortou-a cm dois no scntido do

comprimento, tendo cruzado as duas medidas uma sobrc a outra,

fazendo coincidir scus mcios, como um X, curvou-as para uni-las

cm circulo, unindo entre clas as extrcmidades no ponto oposto a

sua intcrsecao (36 b-c).
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Eis a nota dc Godwin:

A cscala diatonica e agora imaginada como disposta sobrc uma

tira dc pcrgaminho. A tira e dobrada de forma a que suas extremi-

dadcs sc cncontrcm, e, entao, o comprimcnto da resultantc tira

circular e cortado cm dois. Os dois ci'rculos sao girados um cm
rclacao ao outro ate o ponto de tercm, vistos de lado, a forma dc

um X (Godwin, 1990, p. 405).

Enfatizcmos as palavras dc Godwin colocando-as cm contraponto com o desta-

cado sentido do refcrido corte em dois dc toda esta composicao ("imaginada

como disposta sobre uma tira de pergaminho"), sentido que o passo platonico diz

textualmcntc ser longitudinal ("no sentido do comprimento"). Como Godwin

deduz corrctamente que a mencionada composicao sc trata da escala diatonica,

cntao, o corte em sentido de comprimento c um corte que perpassa longitudinal-

mente a totalidade desta escala, duplicando-a, de certa forma. A escala, por tal

corte, foi duplicada na forma dc dois segmentos (duas escalas, portanto) os quais

foram intcrscctados de forma a fazer "coincidir seus meios" 17
. Cabcr-nos-ia, en-

tao, pcrguntar que meios (o ponto de interseccao) destas duas escalas sao cstes.

O primciro passo para uma rcsposta c nao perder de vista que, nos

tcrmos platonicos, as grandes medidas, tal como a da dissonancia maxima do

tritono c do tirano (729), sao as que representam, ao contrario daquclas mais

proximas da unidadc, as maiores distancias ou afastamentos da principialidade

ontologica. Tendo este cm mente, o scgundo e o quanto a figura resultantc, a

luz do vinculo cntre a ciencia da harmonia c a astronomia, insinua os prinefpi-

os constitutivos da esfcra armilar, o que faz com que os dois ci'rculos entrelaca-

dos configurem a ech'ptica, entrc outros apontada por Lippman (1975, p. 24),

ou scja, o cntrccruzamento da esfera celeste e da equatorial. Dessa forma, o

ponto central do refcrido X, configurado por uma especial perspectiva deste

cntrelacamcnto, e uma visao dc uma das pontas extremas do eixo que unc os

dois equinckios em unico ponto, um ponto espacialmente referencial que, por

scr dctcrminado pela posicao univoca do sol, deve ser entendido como sendo

1:1, a fundamental da cscala diatonica. Consequcntcmcntc, sc o cntrccruza-

mento equinocial nos aprcsenta a fundamental da escala, o unfssono para um
polo e o equi'ssono para aquclc gerado pela uniao "das extremidades no ponto

oposto a sua interseccao", ja os pontos que configuram a maior divcrgencia no

entrelacamento das duas csfcras, cxatamente aqueles que sao caracterizados
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pclas mudangas extrcmas da posigao do sol, os solsticiais, configuram aquclas

versoes do tritono cntrc as quais subsistc a difcrenca irrcdutivcl da coma

pitagorica, ou seja, 531441:524288, a difcrenca cntrc 1024:729, a vcrsao para a

cscala dcscendcntc, c 729:512, a para a asccndentc.

Passando dirctamcntc dos principios da ciencia da harmonia para o mo-

dclo geoccntrico da astronomia tradicional, cm consonancia com o clo cntrc

estas duas ciencia s, o passo do Timeu continua nos scguintcs tcrmos:

Envolveu-as com o movimento uniformc que gira no mesmo lu-

gar, e, dos dois circulos, fez um exterior e outro interior. O movi-

mento do cfrculo exterior, designou-o como sendo o movimento

da naturcza do mesmo; o do circulo interior, como o da naturcza

do outro. Fez girar o movimento do Mesmo pclo lado c para a

direita, o do Outro, por sua vcz, pcla diagonal c para a csqucrda. E
dcu proeminencia a revolucao do mesmo e scmclhante, pois so a

clc toleraria scm divisao. Por sua vcz, tendo dividido seis vezes o

movimento interior, fez sete circulos desiguais, segundo os interva-

ls duplos c triplos, um por um, dc tal mancira que houvc trcs de

cada cspecic. Ordenou a esses circulos movcrcm-sc cm sentidos

contraries uns aos outros, trcs semclhantes pcla vclocidade, e qua-

tro, com vclocidades difercntcs cntrc si, e estas, das tres primciras,

mas conduzidos conforme uma razao (36 c-d).

Scm maiorcs explicacocs, Platao implica, na totalidadc deste passo do

Timcu, as sete porcocs da lambda que entrelacam os duplos c os triplos, e as sete

esferas planetarias advindas das seis divisoes do circulo dc altcridade. Proclo

entende que estas sete partes correspondem aos sete tipos dc razoes, respectiva-

mente: igual, multipla, submultipla, superparticular, subsuperparticular,

superpartiente c subsuperparticnte. Estas podem ser sintetizadas triadicamente -

cm razocs dc igualdade, de maior desigualdade e de menor desigualdade - ou

tetradicamente, uma vcz que as seis que subseqiienciam as dc igualdade articu-

lam trcs pares de reciprocidade, os quais, quando somados com a primcira, corn-

poem um conjunto de quatro. Proclo ve esta ultima ordenacao, quatcrnaria,

como uma ietraktys
i
e a cstrutura desta sua analogia e a seguinte: a razao de

igualdade (1:1, 2:2, etc.) c sempre um, ou seja, e sempre monadica c, portanto,

cquivale ao {xmto; a miiltipla c a submultipla, fundamentalmente diadicas, cor-

respondem a linha^ que compreende a monadicidade do ponto; a superparticular

e a subsuperparticular, triadicas, mantem uma conecgao pcrfcita com o piano
t
o
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qual abrange a unilatcralidadc da linha; e a superpartientc c a sua rccfproca,

tetnidicas, sao analogas ao nfvel concrescional do solido, que, ao tridimensionalizar

o piano, coinprcendc todos os nivcis antcriores.

Rcrornando ao "X" da questao, e um tanto cvidentc que, no passo do Timcu,

csni sendo proposra uma associacao do cfrculo do Mcsmo, o linico tolerado sem

divisao, com a imutavel esfera das ostrclas fixas, enquanto que os scte aneis, advindos

das scis divisoes do cfrculo da alteridadc - o campo da divisibilidade -, corrcspon-

dem as csfcras planetarias, cnvolvidas pcla primoira. Tcmos aqui mais um ele-

mento fundamental das matematicas tradicionais que o platonismo herda c trans-

mite: o das duas formas de comunhao cosmogonica, expresses respectivamente

pela multiplicacao e adicao, de dois prinefpios que, enquanto Platao rcprcsenta-

va por, a aritmosofia pitagorica entendia scr o 3 e o 4, vale dizcr, o triplo primor-

dial, caractcrizando a idealidade da totalidadc tripla, e a tetradc, um duplo que

retrata os estagios de uma gradativa concretude c, portanto, multifacetacao do

todo, como vimos a proposito da ultima tetrakty* proposta por Proclo.

A primeira de tais formas de comunhao, a multiplicacao (3.\4), com a

indiscutfvel abrangencia atestada por ser uma opcracao de consccutivas adicocs

de um mcsmo numero, produz o 12, rcsultado que simboliza a perfcicao do cfrcu-

lo e da imutabilidade do movimento uniforme que gira sem sair do lugar, vale

dizer, da eviternidadc do ecu das estrclas fixas cuja angularidade sc modalizara

pela atividade planetaria das scte csfcras advindas das scis divisoes do cfrculo da

alteridade. Estas, que rcsultam da segunda forma de comunhao, a adicao (3 + 4),

cfctivam a proffcua divisibilidade que encontra, no seio de uma indefinida vari-

abilidade, marcos exemplarcs tipificados, pelo simbolismo geometrico dos angu-

los, na forma dos aspectos astronomicos de conjuncao, oposicao, trfgono, qua-

drado c scxtil, de cada um com qualquer outro dos sete. Ncstc passo do Timeu,

Platao nao deixa de evidenciar, para as scte csferas planetarias, o fundamento da

adicao de 4 e 3 quando, a despcito da aparcnte desarmonia da disparidadc dc

scus movimentos diferentes c por vczes contrarios, enfatiza, porem, no que range

as vclocidades, a configuragao dc dois grupos, um de trcs c outro dc quatro: Sol,

Merciirio e Venus sao planetas de velocidadcs semelhantcs, enquanto os quatro

rcstantcs tern vclocidades disscmelhantes cntre si e cm relacao as tres csfcras

planetarias antcriores, embora dc acordo com relacocs regulares, o que faz das

refcridas discordancias o suportc dc harmonias mais profundas.

Sob o ponto dc vista da teoria astronomica tradicional, as orbitas plane-

tarias prcsentificam porcoes de tempo em succssivos encadeamentos, cuja totali-

dadc ordenada c uma represcntacao da ctcrnidadc (Timeu 37 c-d)
ift

. A analogia
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cntrc tais corpos cm movimcntos regulares c pcriodicos c a cicncia da harmonia

era matcmaticamente irresistfvcl c factualmcntc comprovavel - uma analogia

mantida cm pratica ate Kepler. Dcsta forma, as proporcocs dos cncadcamcntos

das porcoes de tempo engendrado, represcntando o tempo nao-cngendrado, eram

vistas como diretamentc rclacionadas com as parcclas dc sons contidos em urn

som fundamental pclas divisocs proporcionais de uma corda musical.

Vemos, portanto, que a musica traduz, tanto no piano cmpirico e

microcscalar - as relacocs numericas subjacentcs a corda musical - quanto no da

pura cspcculacao dianoetica, os princi'pios que se manifestam nas macrocscalas dos

corpos celestes. Para os estudantes, mesmo os mais principiantes, dc musica, uma

das mais fundamentals conexoes com a tcoria da harmonia ja podc ser encontrada

no fato dc que os mimcros 12 (3*4) e 7 (3 + 4), cuja importancia para a astronomia

tradicional se assenta na rcprescntacao da esfera zoodiacal e as csfcras planetarias,

se fazem prcsentcs, com todas as proporcocs numericas ai implicadas, na relacao

cntre a estrutura dodenaria da cscala cromatica c a sctcnaria da diatonica, alcm

dos exaustivamentc abordados cfrculo dc 12 quintas e de 7 oitavas. Nao c dificil,

cm consonancia com os antigos, concluir, junto com Claudio Ptolomeu, cntre

muitos outros que podcriamos citar, que "o podcr dos princi'pios da harmonia

habita dentro de todas as coisas que atingem, por natureza, uma complctudc, c

manifesta-sc mais claramente ixa alma humana c no movimento das estrelas" (grifos

nossos), conclusao demonstrada no cstudo de harmonia deste conccituadfssimo

astronomo alcxandrino do sec. II d. C. dc quern ja tanto falamos a proposito da

afinacao, musical e celeste, sintonico-diatonica (Godwin, 1993, p. 24).

Para o leitor famliarizado com os ditames da tcoria da harmonia tradicio-

nal, e evidentc que obras tais como os dois dialogos aqui mais enfocados, Timeu

c Republican fundamentam scus respectivos apices cosmologicos, atingidos pclas

cxplanacocs das configuracocs astronomicas do cosmos, na disciplina matcmati-

ca da musica, sempre cm obediencia a proporcao dc que esta csta para a astrono-

mia dc forma analoga ao encaminhamento pclo qual o prinefpio antcccdcntc sc

dirigc para sua conscqiiente manifestacao. Tal prc^porcao plenifica-se quando

nos damos conta dc uma das raras, c por isso mesmo marcantc, explicitacao

prescnte cm varios dialogos platonicos c cscandalizada na Rcpublica: a articula-

cao tetradica das ciencias matcmaticas, na qual a ritmica do encaminhamento

que leva a musica a scr corporificada na astronomia 6 anteccdida por aquele que

faz a aritmetica cspacializar-sc na geometria (Rep. VII 525 a - 531 d). Assim, aritme-

tica, musica, geometria c astronomia, scm mencionar a intermediacao, proposta

tanto na Republica quanto no Timeu, da estereomctria entrc as duas ultimas,
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ordenam-sc dc forma a rctratar os estagios que perpassam a principialidadc do

numcro, sua polarizagao temporal (tempo e numcro) e espacial (cspaco e niimc-

ro), todos cstes rcunidos nos movimentos dos corpos celestes (cspaco, tempo c

numcro).

A propositi) de uma das colocacoes sobrccitadas de Aristotelcs da fun-

cao transcedente, diferentementc da mctafisica da imanencia dos pitagoricos,

que Platao preconizava para o estudo deltas ciencias numcricas como instru-

mento para o conhecimento das coisas (Mctafisica i 6; 987 b 22), vale dizcr, das

causas ou seres, recordemos que tal estudo, ao visar a uma contcmplacao

dianoetiea, paradigmatica ou inteligi'vel, do cosmos, constituia uma indispen-

savcl prepara<;ao para a contcmplacao cidetico-noetica das realidades intelectivas

ou mctacosmicas. A importancia desta justa c necessaria preparacao pode ser

vislumbrada nas palavras dc Platao, ou de scu escriba Felipe, no El)inomi$\

Para aquele que se insirui adequadamente, todos os diagramas c

sistemas numcricos [geometria e aritmetica], assim como todas as

composicoes harmonicas e rcvolucocs sidcrais [musica e astrono-

mia] devem revelar a comum unidadc de todos, e desvelar-se-a se,

como dissemos, nos instruirmos corretamente, dirigindo nosso olhar

para o um. Pois para os que meditam, urn unico vinculo natural a

todos revclar-se-a (99Ic-992a).

Estas quatro vias, que viriam a ser denominadas de quadrivium ja encontra-

vam plena cxplanacao pitagorica quase um scculo antes dc Platao. Na transcorrencia

dc dois milenios permeados por uma tradigao ininterrupta, ou seja, desde os

pitagoricos pre-platonicos ate Zarlino, cosmomusicologo do final da Rcnascenca,

permancccu intacta a cstipula^ao das duas instancias: a mais principial que reunia

a aritmetica c a musica, ou scja, a quantidadc discreta de per si e a quantidade

discreta em relacao, antecedendo, ontologica e cosmologicamente, a instancia que

reunia as ciencias que manifestavam tais principios na forma da quantidade contv-

nua imovel c da quantidade contfnua movel, respectivamente a geometria e a

astronomia. Dcssa forma, as relates dadas entre as ciencias principiais c as mani-

festas foram articuladas, como vimos acima, em uma unica relacao dc duas rela-

cocs, ou scja, em uma proporcao pcla qual se cntendia que a aritmetica csta para a

geometria assim como a musica csta para a astronomia.

Kepler, no inicio do sec. XVII, foi o primeiro, cm sintonia com a cabal

mudanga dc era que nessc momento se dava, a neccssitar rcagrupa-las. Em prol
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de cncontrar as razocs que clc cntendia como ncccssarias para fundanientar as

consonancias, sempre pressupostas como consonancias cosmicas pcla musicologia

tradicional, retirou a ciencia da harmonia, a musica, do orbe das quantidades

discrctas, orbc no qual a aritmetica passaria a rcinar sozinha, para coloca-la no das

quantidades continuas, mais cspecificamcnte cntrc a gcomctria c a astronomia

(Cohen, 1984, p. 13-43). A possibilidade deste transito, cujos resultados provaram

ser muito bem sucedida, de uma instancia principial para a das configuracocs de

maior tcor analogico com o mundo scnsivel, podc scr vista como mais uma prova

do papcl nuclear da ciencia da musica, o papcl rcalizador da transmutacao recipro-

ca do intcligivcl no sensivel c vice-versa, por intermediar o tempo manifesto onde

impcra a continuidade e o tempo discreto pautado pela descontinuidadc. Eis uma

das mais altas funcocs da ciencia da musica ou teoria da harmonia.

NOTAS

* M estrando em Musica pclo Programa dc Pos-Graduacao da UNESP dc Sao Paulo c

Professor do Curso dc Musica da FAAM.

1 Uma vcz que a coneepcao dc musica enquanto claboracao artcsanal nasccu, como

nao podcria deixar de scr, junto com o despontar dos primordios da cscritura musical

- csbocada embrionariamentc a partir do sec. XI d.C, para somente atingir um grau

dc maturacao no final do pcrfodo medieval -, fa-sc nccessaria a rcssalva dc que a

catcgoria da musica instrumental, em tcrmos da tradicao platonica, se restringia apc-

nas a utilizacao do instrumento denominado monocordio, o qual, atraves das divi-

soes regularcs dc uma corda sonora, torna audivcl, dentro do campo dc suas limita-

cocs, parte da abordagem dianoctica inaudivel das harmonias numericas nos tcrmos

pura c infalivclmentc marematicos da ciencia musical.

2 A triparticao que cstamos apontando na musica e um procedimenro gencralizavel a

todas out ras ciencias. Assim, tambem na aritmetica, trcs conccitos fundamenta is de

niimcro fundamentam sua tradicional triparticao. Ghyka, citando Nicomaco, comeca

por dois deles: o numcro divino, ou numero-ideia, e o niimcro cicntifico. O primciro e

tcma dc uma arirmologia de tendencias metafi'sicas, a parte mais elevada da aritmetica,

dirigida cxclusivamcnte aos filosofos. O scgundo, tendo o anterior como modclo ideal,

e a ocupacao da aritmetica propriamente dita, uma parte intermedia ainda dirigida aos

cntao iniciados, obedecendo uai metodo silogi'stico rigoroso dc tipo euclidiano. J a a

parte inferior e funcional-opcrativa da aritmetica, a logistica ou calculo, c uma tccnica

para comcrciantcs que opera com os numcros concretes (Ghyka, 1978, p. 22).

3 Sat) clas: limitc c ilimitado, impar e par, unidade c pluralidadc, dircita c esquerda,

m ascu lino e fc mini no, repouso e movimento, rcto c curvo, luz e obscundadc, bem c

mal, e quadrado c rctangular.
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4 Ou seja, o procedimento tic "conciliar o inconciliavel" a partir do cstabclccimcnto de

vinculos intermediaries entre os tcrmos ou coisas opostas, o que em linguagcm musi-

cal significa produzir uma consonancia atravcs da rcsolucao abrangentc de unva

dissonancia que, por sua vez, fundamenta a primeira c se mantern scmpre irremedia-

vel no seu proprio ni'vel.

5 Comparand^ este tipo de erro ao seus eorrepondentes nas outras ciencias - a astrono-

mia, por exemplo - Platao entende que o estudo da harmonia dcve ocorrer em tcrmos

cxclusivamcnte matcmaiicos. Na sequencia dcsta mesma passagem elc afirma: "Eles

tambem buscam os niimeros nestes mcsmos acordes que escutam, mas nao perserutarn

os problemas nem considcram, portanto, quais numeros sao harmonicos e quais nao, e

por que sao assim uns e outros" [531 c]. Aprisionar-se nas referencias sensi'veis, nas

exatas pa lavras de Platao, "nao so resulta ineficaz, senao ridiculo". Especificando tal

ineficiencia c ridfculo, assim elc continua: "Referem-sc [tais musicos] a uma ccrta com-

binacao c Iancam os ouvidos ao longe, como se quiscssem capturar os sons da casa do

vizinho. E uns dizem que ainda podem ouvir mais um som no meio, que entao viria a

ser o menor intervalo possivel, pelo qual se podc efetuar a medi^ao; enquanto outros,

pelo contrario, afirmam que os dois sons [entrc os quais os primeiros scntcm a possibi-

lidade de inscrir um ao meio] sao claramente semclhantes. Pois bem: ambos inclinam-

se mais a audicao do que a inteleccao" [531 a].

6 Proclo, a estc proposito, afirma: "Ninguem, portanto, deveria estacionar na tcoria

matematica, mas, sim, deveria excitar a si mesmo a um modo de investigacao [verda-

deiramente uma 'in-spefao
1

] adaptada a cssencia da alma; nem mesmo se deveria

pensar que devemos direcionar nossa atcngao para intervalos ou para a diferenca de

movimentos. Pois estcs sao pressupostos, e nao sao de modo algum convenientes aos

temas de investigacao propostos. Porem, o que sc deveria fazer c observar as afirma-

coes em si mesmas, e considcrar como clas proporcionam uma indicacao do meio

psiquico e, entao, procurar pela providencia demiurgica enquanto finalidade ultima

delas" (Proclus, 1990, p. 75).

7 Como pode ser justificadamente dificil para o lcitor Iocaiizar especificamente este

tema (os subscquentcs sao mais auto-cvidentes) neste livro da Republica, para alcm de

sua presence implicita por diversificadas analogias, destacarcmos o passo de sua ex-

plicitacao, a saber, o 337 a-b.

8 Observc-se que o encadeamento indefinido da serie das razoes superparticulares (3:2,

4t3, 5:4, 6:5, etc.) nao cessa de apontar para o "ultimo" termo, o inatingfvel I, unida-

dc teleologicamente prometida c nunca alcancada como um dos termos da e na refc-

rida scric. Ja o encadeamento das razoes subsuperparticulares (2:3, 3:4, 4:5, 5:6, etc.),

tambem suspiram nostalgicamente por um retorno a unidadc, da qual gradativamen-

te se aproximam sem nunca poderem efetivamente realiza-la. Por estarem aquem da

unidade enquanto um todo, transcorrem pela diminuicao da diferenca em relacao a

este todo e, entao, progridem por gradativos acrescimos cm dirccao a complctude da

unidade, inatingivel no mesmo piano desta progressao.

9 Ousariamos afirmar que o demiurgo divide enquanto harmoniza e harmoniza en-

quanto divide. Proclo ve como evidencia da integracao destas duas operacoes o pro-

prio sctenario, mais propriamente duas facetas opostas e complementares deste, facctas
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contidas na providencia demiurgica. "Pois a hehdomada", divisao periodologica cm
setc, "e um numero comum a cstas ambas divindadcs, uma vez que os teologos tanv

bem afirmam que Baco foi dividido em setc partes. (...). E eles atribuem a heptada a

Apolo, como contendo todas as sinfonias. Pois a dupla diapason", a oitava dupla

(4:1), "subsiste na monada, na diada c na tetrada, numeros dos quais a hebdomada

consiste", refenndo-se a progressao dupla 1:2:4, a dupla oitava, de ondc decorre o

setenano, pois 1 + 2 + 4 - 7. "Entao eles chamam tal deus de 'nascido no setimo dia',

e afirmam que este dia e a ele consagrado". Proclo afirma que esta bidimensao do

setenario e comunicada a alma por estas duas divindadcs, Apolo e Dioniso, de forma

que, de um lado, "por uma divisao em sete partes, a alma possa ter uma signatura da

sene diomsiaca", c do outro, "possua, porem, harmoma nestas partes, como um smv

bolo da ordem apoh'nea". "Pois na laceracao de Baco, e Apolo qucm recolbe c une as

partes distribuidas de Baco, segundo a vontade do pai (Zeus)" (Proclus, 1990, p. 77).

10 Temos entao, como nos mostra Brumbaugh (1989, p. 20-4), uma estrutura cujo es-

quema e uma escala ascensional de quatro grandes temas (a-h-c-d), o apice do tema

central (F) e a desuda dos temas extremes correspondentes escalonados (d-c-b-a) -

que podemos encontrar sintetizada enquanto pista isomorficamente suficiente derv

tro da propria Republica no mito da caverna (Rep. VII 514 a - 518 b). Tal estrutura

especular e sintetizada no proprio tema central (F) ondc recai o espelho, ondc a dupla

direcionahdade vertical, da gradual saida da e entrada na caverna, tern como vertice

exatamente a contemplacao direta dos "objetos" eidetico-noeticos a luz do sol mteli-

givel.

1

1

Ao nosso vcr, Platao desenha um duplo espelho sirnultanco, como aquele que inverte

todas as direcoes espaciais, o espelhamento otico, quando uma imagem e refletida na

retina. Duplo porque, se fossemos representa-lo bidimensionalmente, ele seria um
espelhamento horizontal de um vertical (ou um vertical de um horizontal), ou, segundo

os ditames da teoria musical, um rctrogrado da inversao. Este tipo de espelho c tfpico

da arte e da ciencia musical, mas, porque musicalmente tal estrutura transcorre na

sucessividade do tempo - e, de certa forma, nele se vela enquanto se desvela -, sua

apreensao, na simultaneidade do espaco, e somente esquematizavel geometricamen-

te, desvelando-a enquanto a vela,

12 Aqui, Tomas Taylor, na sua traducao desta obra de Proclo, observa que quando, em
uma proporcao antmetica, adicionamos aos tres numeros nela envolvidos um quarto

numero, de forma a produzir, por tal insercao, uma proporcao geometrica -ou seja,

com os dois pares de numeros expressando a mesma proporcao geometrica-, entao tal

proporcao compreendera tanto aquela que e antmetica quanto a que e harmonica.

Assim, se para os termos 1, 2, 3, um quarto termo, 6, c adicionado - de forma que 1

esta para 2 na mesma proporcao que 3 para 6 (uma proporcao geometrica) - entao,

na medida em que esta proporcao geometrica foi gerada pclo termo que foi adiciona-

do, as outras duas, a antmetica e a harmonica, estao nela contidas, pois I, 2, 3, sao

termos que estao na antmetica, e 2, 3, 6, na harmonica (Godwin, 1990, p. 429).

13 Entao, para fa, 2:3, a direita de do, 1, a multiplicacao por dois o elevara uma oitava,

transformando-o em 4:3, a media harmonica entre 1 e 2. Recordemos que a razao
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subjacente a difcrcnca entrc as duas medias, 3:2 e 4:3, e um torn intciro, 9:8, um c urn

oicavo (ou scja, 3:2 c 9:8 de 4:3, pois 3:2/4:3 = 3:2 X 3.4 = 9:8). Re, 9:4, um torn

intciro de cto 2 (a segunda linha pontilhada) - pois (9:4)/2 = 9:8 - deve ser dividido

por dois, rcsultando, cntao em 9:8, exatamente um torn intciro de do 1. La, 27:8,

quando dividido por 2, descende uma oitava e transforma-se cm 27:16 de 1, compon-

do com 3:2, sol, que ele subscquencia, um torn inteiro, 9:8, pois 3:2 X 9:8 = 27:16.

Mi, 81:16, para ingrcssar a posicao de terceira nota da cscala ascensional decto, neces-

sita descender duas oitavas e, portanto, ser dividido por quatro, resultando cntao em
81:64, 9:8 de 9:8 ou (9:8)

:
, um torn intciro do torn inteiro de 1, do. E, finalmcnte, m,

243:32, para ingrcssar com a setima nota da escala de do, a nota que imediatamente

precede odd 2, tambem ncccssita ser dividido por quatro, resultando entao cm 243:128,

9:8 da razao prcccdentc, 27:16, a qual designa, nesta cscala, a nota Id.

14 Obscrvc-sc que, no paramctro vertical, retiramos o quarto nivel, o mais inferior, cntcn-

dendo que todos os seres humanos estao assentados no piano basico das aparencias

sensi'veis - eikasia - e que, ao mesmo tempo, ningucm permanece inteiramente nele.

15 Como os proprios cxcmplos cm questao evidenciam, supcrpartientc e uma razao de

maior desigualdade pela qual um numero maior (x, por exemplo) contcm um numero

menor (y) uma vez e mais uma parte deste ultimo, desde que tal parte seja maior que

I (x-y > 1). Frentc as indefinidas possibilidades pcrtcnccntes a esta categoria de

razao de maior desigualdade, sua tipificacao mais exemplar ocorre naquelas ondc o

numero maior (x), comparado ao menor (y), e o dobro menos a unidade, ou scja,

quando x = 2y-l (exceptuando a razao de 3:2, na qual a diferenca entrc as duas

quantidades e igual a 1 , o que caracteriza um superparticular e nao um superparticnte).

16 Pois 80:80 ou 81:81 seriam, no piano da quantidade rclativa - uma vez que sc tratam

de razocs dc igualdadc - a identidade perfeita, ou seja, 1.

17 Como pela uniao das extremidades dc cada segmento-cscala serao constituidos

dots circulos, um cnvolvendo o outro, e como o circulo envolvcnte, na sequencia

do passo do Timeu, sera designado como sendo o da substancia do mesmo, e o

envolvido como sendo o da do outro, entao, frcnte a tudo o que ncste artigo foi

apontado em rcla^ao a rcciprocidade inversa destas duas instancias, nao seria

nem um pouco injustificavel concluir que as escalas interscctadas sc espclham

mutuamente e, portanto, sc invcrtcm tambem nos scntidos respectivos, ascensional

e desccnsional.

IS Platao, no Timeu 37 c-d, comenta a passagem cn'tica da eternidade para a pcrpetuida-

dc: "Ora, quando o pai que o produziu compreendeu que sc movia e vivia, esse

mundo, reproducao ornamentada dos deuscs eternos, rejubilou-se e, em sua alegria,

refletiu sobrc os meios de torna-lo ainda mais semelhante a seu modelo. E assim

como esse modelo resulta ser um vivente etcrno, esforcou-sc, na medida dc seu poder,

por tornar imortal igualmcntc a esse todo. Ora, e u natureza deste vivente que era

cterna, como vimos, c essa eternidade, adapta-la inteiramente a um mundo engen-

drado, era impossivel. Por isso, preocupou-sc em fabricar uma certa imitacao movel

da eternidade, e, organizando todo o ceu, fez da eternidade una c imovel, esta ima-

gem cterna dc acordo com o numero, isso a que chamamos o tempo''.
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RIZEK, Ricardo. The theory of harmony in Plato.

ABSTRACT: I examine some instances of the theory of harmony in

Plato. For this purpose, I consider the musical conception and termi-

nology that Plato, at the same time, inherits from the Pythagoreans and

passes on to all the many who wrote about music in Greek, such as

Proclu.s, and in Latin, such as Boetius. I throw attention to the analogy

between auto and the harmonical mean; heteron and the arithmetical

mean; the intermediary ousfa and the geometric mean. As a result, the

way the "intermediary being" makes possible to harmonize the "other"

with the "same" is compared to the way the geometric mean liarmonizes
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the other means in a numeric series whose intervals correspond to those

of the Pythagorean musical scale. In this way, from those "portions" in

wich "god" divides the "whole", those that are one to the other as 4 is to

3 correspond to the diatessaron or fourth [harmonical rneanj, as 3 is to

2, to the diapente or fifth [arithmetical mean]. The ratio 256 243 arises,

therefore, as the ratio corresponding to the leimma, i. e., to the diesis or

Pythagorean "halftone".

KEYWORDS: geometric, harmonical and arithmetical means;

Pythagorean and Ptolemaic musical scales; cnkyklios paidefa and

quadnuium; Timaeus; Plato; Platonism and Neoplatonism.
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